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Головна астрономічна обсерваторія НАН України

ВСТУП

Головна астрономічна обсерваторія (ГАО) НАН України є добре знаною в
астрономічному світі установою, здобутки якої з космічної геодинаміки, фізики Сонця і
планетних систем, зір і галактик широко відомі.
Діяльність ГАО НАН України в 2019 році стосувалася виконання комплексних
досліджень з проблеми 1.4.10. Астрофізика, астрономія, радіоастрономія, а саме з таких
напрямів:
- 1.4.10.1. Фундаментальна астрономія;
- 1.4.10.2. Фізика близького космосу, Сонячна система;
- 1.4.10.3. Фізика планетних систем;
- 1.4.10.4. Сонце та геліосфера;
- 1.4.10.5. Фізика зір, галактик і міжзоряного середовища;
- 1.4.10.6. Космологія та астрофізика;
- 1.4.10.7. Астрокосмічне приладобудування, технології та бази даних.

Основні напрями та найважливіші проблеми фундаментальних і прикладних
досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук затверджено Постановою
Президії НАН України №179 від 20.12.2013 р. Згідно з цією Постановою ГАО НАН
України виконувала плани науково-дослідних робіт і координувала дослідження з багатьох
напрямів астрономічної науки в нашій країні.
У 2019 р. структура ГАО НАН України охоплювала чотири відділення. До першого
відділення (науково-дослідні підрозділи) ввійшло шість відділів, у складі яких шість
лабораторій. До другого відділення (науково-навчальні підрозділи) ввійшло три
підрозділи. В третьому відділенні (науково-інформатизаційному) — два підрозділи.
Четверте відділення охоплює функціональні й адміністративно-господарські підрозділи
ГАО НАН України.
У звітному році Обсерваторія пройшла процедуру оцінювання ефективності
діяльності її наукових підрозділів (7 підрозділів) протягом 2014−2018 рр. за критеріями
відповідно до вимог Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ
Національної академії наук України, що затверджена постановою Президії НАН України
від 15.03.2017 № 75 зі змінами, внесеними постановою Президії НАН України від
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11.07.2018 № 241. За результатами оцінювання шість наукових підрозділів ГАО НАН
України віднесено до категорії А, один – до категорії Б.
Протягом звітного року колектив ГАО НАН України успішно виконав поставлені
завдання. Плани наукових досліджень реалізовано в повному обсязі. Високі наукові
результати здобуто в таких важливих напрямах науки про Всесвіт, як геліофізика, фізика
зір і галактик, фізика планет і малих тіл Сонячної системи, зоряна астрономія та ін. Є
важливі результати, котрі стосуються збереження та поліпшення стану навколишнього
середовища.
ГАО НАН України бере активну участь у роботі Української астрономічної асоціації,
Ради з космічних досліджень НАН України та в діяльності інших громадських організацій.
У 2019 р. співробітники ГАО НАН України отримали низку нагород. Зокрема,
трудовий колектив Обсерваторії нагороджено Грамотою Верховної Ради України – за
заслуги

перед

Українським

народом;

чл.-кор.

НАН

України

Р.І.

Костик

і

М.М.Медведський нагороджені Почесними грамотами Верховної Ради України; ГАО НАН
України здобула нагороду «Лідер науки України 2019. Web of Science Award» − у
номінації «Лідер з кількості цитованих документів»; О.В. Іванова стала лавреаткою Премії
«Для жінок у науці – 2019», запровадженої ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» у партнерстві з
НАН України під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО; Г.У.
Ковальчука нагороджено медаллю міжнародної громадської організації «Міжнародна
академія рейтингових технологій і соціології "Золота фортуна"» − «Народна шана
українським науковцям 1918−2018».

Багато співробітників Обсерваторії отримали

почесні нагороди НАН України і Бюро ВФА НАН України, зокрема Відзнаки НАН
України «За наукові досягнення» (Ж.М. Длугач), «За підготовку наукової зміни» (І.Б.
Вавилова, чл.-кор. НАН України Л.С. Пілюгін), «За професійні здобутки» (П.Ф.
Лазоренко, Ю.І. Федоров), «Талант, натхнення, праця» (молоді вчені Ю.В. Бабик,
М.В.Іщенко, В.Л. Ольшевський, О.С. Шубіна); Подяки НАН України (Н.М.Кондрашова,
С.М. Оніпченко, Л.М. Свачій, акад. НАН України Я.С. Яцків); Почесні грамоти Президії
НАН України та ЦК Профспілки працівників НАН України (А.В. Бульба, Ю.С. Іванов,
В.Л. Костюченко, Ю.Г. Кузнєцова, О.С. Овсак, О.І. Шевченко).
Підсумовуючи, можна сказати, що протягом звітного року ГАО НАН України
працювала ефективно, зокрема успішно виконано 9 науково-дослідних робіт, тривали
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унікальні науково-технічні розробки.

Успішно функціонували спостережні комплекси

ГАО НАН України. Виконано низку робіт щодо модернізації та автоматизації телескопа
АЗТ-2 Обсерваторії (разом з КБ «Шторм»). Завершено формування господарського
комплексу ГАО НАН України.
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І. НАЙВАЖЛИВІШІ ДОСЯГНЕННЯ ЩОДО НАУКОВОГО
НАПРЯМУ 1.4. ФІЗИКА Й АСТРОНОМІЯ
Найвагоміші наукові результати
Головної астрономічної обсерваторії НАН України в 2019 році
1. Уперше у практиці роботи Міжнародної служби обертання Землі виконано
порівняння положень станцій SLR-, VLBI- i GNSS-спостережень на геодинамічному
майданчику «Сімеїз−Кацівелі», визначених за даними космічної геодезії та локальної
геодезичної прив’язки (акад. НАН України Я.С.Яцків, О.О. Хода).
Створено нову схему регулярної обробки добових ГНСС-даних за допомогою
програмного комплексу «Bernese GNSS Software ver. 5.2», де враховано останні
рекомендації Європейської перманентної ГНСС-мережі (EPN). Отримано часові ряди
координат українських перманентних ГНСС-станцій та значень тропосферної рефракції на
цих станціях за результатами щоденної ультрашвидкої обробки добових ГНССспостережень за допомогою програмного комплексу «Bernese GNSS Software ver. 5.2» з
використанням ультрашвидких продуктів Міжнародної ГНСС-служби (IGS) та Центру
визначення орбіт в Європі (CODE, Швейцарія) (О.О. Хода).
Розроблено й виготовлено нову метеостанцію, котру введено до системи лазерної
станції.

Створено

нове

програмне

забезпечення

керуванням

телескопом

(М.М.Медведський, В.О. Пап).
2. Показано можливість визначення оптичної товщини, ефективного радіуса та
показника заломлення стратосферного вулканічного аерозолю за даними високоточних
спектрополяриметричних спостережень у смузі поглинання водяної пари на довжині хвилі
1.378 мкм, одержаними на навколоземній орбіті, зокрема, з використанням сканувального
поляриметра СканПол (космічна місія «Аерозоль UA»). Вивчено залежність похибок в
отриманих

величинах

мікрофізичних

характеристик

від

точності

спостережень

(Ж.М.Длугач, М.І. Міщенко; результати оприлюднено в журналі Optics Express та на
міжнародній конференції APOLO 2019, Франція).
3.

Завдяки

українській

спостережній

програмі

фраунгоферових ліній», яку виконують з 2012 р.

«Моніторинг

вибраних

за допомогою Сонячного

горизонтального телескопа Ернеста Гуртовенка в ГАО НАН України, вперше вдалося
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отримати ряди даних тривалістю 8 років для різних параметрів сонячних спектральних
ліній, що спостерігаються в спокійних ділянках Сонця. Підтверджено, що глибина і
напівширина спектральних ліній в спокійних ділянках Сонця

реагує на модуляцію

загального магнітного поля з 11-річним циклом сонячної активності. Поведінку зазначених
параметрів можна пояснити варіаціями градієнта температури спокійної фотосфери Сонця
протягом 11-річного циклу. Глибока фотосфера Сонця в мінімумі сонячної активності стає
холоднішою, а середня фотосфера, навпаки, гарячішою (С.М. Осіпов, чл.-кор. НАН України
Р.І. Костик, чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна спільно зі співробітниками ЛНУ ім. Івана
Франка).
4. Уперше був знайдений аналітичний розв’язок задачі поширення галактичних
космічних променів у сучасній стаціонарній моделі геліосфери. Модель описує
середовище з різними модами поширення сонячного вітру та факторами розсіювання
частинок для кожної області геліосфери, а також враховує прискорення частинок на
ударній хвилі (TS). Розв’язок проаналізовано із чисельними розрахунками та проведено
якісне порівняння із даними космічного апарата «Voyager-1» (Ю.Л. Колесник, Б.О. Шахов;
результати оприлюднено в MNRAS. DOI: 10.1093/mnras/stz3343).
5.

З

розробленими

та

введеними

в

дію

однотипними

двоканальними

поляриметрами, встановленими на 2.6-м телескопі ЗТШ Кримської астрофізичної
обсерваторії і 2.0-м RCC телескопі обсерваторії на піку Терскол, виміряно поляризацію
розсіяного випромінювання 10 комет, з яких 6 короткоперіодичних і 4 довгоперіодичних,
небезпечного для Землі астероїда (АНЗ) 162082 (1998 HL1), та 9 супутників планет
Юпітера і Сатурна. Результати цих вимірювань показали, що всі комети, за винятком
комети-кентавра 29P/Swassmann–Wachmann 1, показують типову фазову залежність
поляризації з мінімумом біля –1.5%, незважаючи на те, що вони мають різні місця
походження та еволюцію. Визначено параметри фазової кривої поляризації АНЗ 162082
(1998 HL1), його геометричне альбедо pv=0.35±0.05 та діаметр D=(326±24) м, що дає змогу
віднести цей астероїд до S-типу. З високою точністю (0.02%) визначено фазову криву
поляризації Європи і її параметри, що є вкрай важливим для моделювання фізичних
властивостей частинок, які покривають її поверхню (М.М. Кисельов, В.К. Розенбуш та ін.).
6. Уперше виявлено періодичні пілотні сигнали у спокійному стані зорі YZ CMi, які
керують її спалахами. Амплітуда цих спалахів становить кілька сотих зоряної величини.
Малі та великі спалахи з’являються на максимумах пілотних сигналів, отже, спалахи зорі −
7
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це не випадковий, а деякий детермінований процес, що його можна передбачити.
Описаний ефект виявлено на основі спостережень з двометровим телескопом обсерваторії
на піку Терскол у 2007 та 2012 рр.; він є новим явищем, яке не враховується в сучасних
теоріях зоряних спалахів (І.А. Верлюк).
7. Уперше досліджено часові зміни емісійного спектра, сформованого у спалахових
областях та хромосфері активного червоного карлика Проксима Центавра. Показано, що
хромосфера Проксими нагрівається зоряними спалахами; зокрема хромосферні шари
охолоджуються за відсутності спалахової активності. Виявлено проміжок майже повної
відсутності активності. Зміни емісійного спектра на коротких часових інтервалах (менших
від 10 хв) викликані наявністю складної системи рівнонаправлених потоків у хромосфері
та активних областях. Показано модуляцію активних процесів Проксими, зумовлену рухом
екзопланети (Я.В. Павленко та ін.; результати оприлюднено в Astron. Astrophys, 2019,
626A, 111).
8. Запропоновано новий метод для обчислення модулів відстаней для галактик
близького Всесвіту на основі регресії за допомогою штучної нейронної

мережі із

використанням каталогу відстаней до 91760 галактик, незалежних від червоного зміщення,
з бази даних NASA/IPAC. Для відновлення модуля відстані використовувалися базові
спостережувані характеристики, такі як видимі зоряні величини в U, B, I, K смугах,
поверхнева яскравість, кутові розміри, променева швидкість, показники кольору.
Отримана середня квадратична похибка 0.35 з.в. (16 %) обчислення модулів відстаней є
співмірною із середніми помилками методів Таллі-Фішера та Фундаментальної площини
(А.А. Елиїв, І.Б. Вавилова, Д.В. Добричева, В.Ю. Караченцева).
9. Досліджено динамічну взаємодію одинарних та подвійних надмасивних чорних
дір в центрі галактик з реалістичними зоряними скупченнями. Зокрема,

проведено

розрахунки для дослідження та аналізу параметрів злиття Галактики з галактикою
Андромеди (М31, NGC 224). Високопродуктивний паралельний числовий код був
адаптований для моделювання руху динамічних систем у зовнішньому гравітаційному
полі галактики (гало + балдж). В новому об’єкті Milky-Way + Andromeda = Milkomeda
визначено основні орбітальні параметри майбутньої системи подвійної чорної діри.
Показано, що Сонячна система в результаті цього злиття (приблизно через 4 млрд років)
перебуватиме на значно ширшій орбіті (між 20−40 кпс) від центра нового об’єкта
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(П.П.Берцик, М.О. Соболенко та ін.; результати опубліковано в Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society, Volume 484, Issue 1, p. 520-542).
10. Сформовано карти розподілу поверхневої яскравості, променевих швидкостей і
металічності для 147 галактик із огляду МаНГА. За цими картами знайдено профілі
поверхневої яскравості, криві обертання та радіальні градієнти металічності. Виявлено
бімодальність у розподілі глобальних градієнтів металічності (різниця металічності в
центрі й на межі галактики). Градієнт металічності змінюється стрибкоподібно при
швидкості обертання 200 км/сек, при цьому градієнт не залежить від швидкості обертання
як для галактик з меншими,

так і з більшими швидкостями

(чл.-кор. НАН України

Л.С.Пілюгін, І.А. Зінченко).
11.

Розроблено

поляриметричну

модель

для

калібрування

вимірювань

багатоспектрального сканувального поляриметра (СканПол) та мультиспектрального
зображувального поляриметра (МСІП) космічної місії «Aerosol-UA». Результати показали
можливість мінімізувати помилки поляризації сканувального поляриметра до рівня 0,15%
та 0,2°, а помилки поляризації MSIP − до рівня 1%.
Розроблено робочу конструкторську документацію для оптичних блоків МСІП та
деяку іншу (І.І. Синявський з колегами).
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Основні результати, здобуті в рамках тем, що виконувались у 2019 р.:
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВА ТА КОНКУРСНА ТЕМАТИКА НАН УКРАЇНИ
«Новітні методи та нові знання про будову матерії у Всесвіті: опрацювання та
наповнення бази даних рентгенівських космічних місій»
(тема ІІ-100-18 (398 Кт); номер держреєстрації 0118U004071)
Виконано детальний рентгенівський аналіз одного із найвіддаленіших скупчень
галактик JKCS 041 із використанням глибоких (75000 сек) архівних даних рентгенівської
обсерваторії «Чандра». Досліджено зображення та спектральні властивості JKCS 041, його
поверхневу яскравість, щільність, ентропію, час охолодження та профілі маси.
Температура JKCS 041 дорівнює 7,4 ± 2,9 кеВ, загальна віріальна маса становить
M200=(4,6±2,9)×1014 M☉. Газова частка становить ~10%, тоді як темна речовина 90% при
R200. Отримані фізичні параметри JKCS 041 використано для побудови чисельних
масштабних співвідношень. Додаючи параметри JKCS041 до загальної вибірки
досліджених скупчень галактик обсерваторією «Чандра», вдалося збільшити
досліджуваний масштаб червоних зміщень до z=1,8. Знайдено параметр концентрації (с)
JKCS041, побудовано відношення параметра концентрації і маси (c-M), виконано
порівняння з існуючими гідродинамічними моделюваннями. Вперше досліджено
відношення M-Y=T\cMg у випадку віддалених об'єктів, яке є одним з найбільш надійних
оцінок маси. Зроблено висновок, що параметр концентрації, с, скупчення галактик JKCS
041 добре узгоджується з теоретичними оцінками, а отримані масштабні співвідношення
параметрів не узгоджуються з самоподібними еволюційними моделями.
Досліджено, як активні ядра галактик в центральних галактиках скупчень та груп
впливають на гарячі атмосфери скупчень, груп і еліптичних галактик. Було знайдено
однаковий нахил профілів ентропії у всіх трьох класах об’єктів, що вказує на те, що
гарячий газ в об’єктах різного розміру і маси, еволюціонує абсолютно однаково.
Створена у 2016−2018 рр. база даних фізичних характеристик скупчень галактик,
груп та індивідуальних галактик за допомогою рентгенівського космічного телескопа
«Чандра» поповнилася новими даними. Всього оброблено близько 3000 спостережень для
600 об’єктів вибірки. В кінцеву вибірку відібрано 230 скупчень галактик та 60 груп і
масивних галактик. Фізичні характеристики кінцевої вибірки рентгенівських джерел, а
саме профілі температури, світності, маси, ентропії, часу охолодження та інші,
знаходяться у вільному доступі за посиланням https://ancient-sands-40156.herokuapp.com/.
Цю сторінку розроблено у співробітництві із науковцями Університету Ватерлоу в Канаді.
Розроблено оригінальні математичні методи моделювання даних і обробки
зображень позагалактичних джерел, що дозволило значно підвищити точність побудови
профілів яскравості/температури рентгенівських галактик та відтворювати структуру
Всесвіту за зоною уникнення Молочного Шляху. Серед інших таких результатів, отримано
характеристики першого етапу спектрального аналізу в діапазоні 0,3-10 кеВ
рентгенівського випромінювання від квазару 3С273 та запропоноване фізичне пояснення
походження «м’якого» надлишку в діапазоні 0,3−2,0 кеВ (А.А. Василенко, І.Б. Вавилова,
Ю.В. Бабик, М.Ю. Василенко, Д.В. Добричева, В.Ю. Караченцева).
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«Розробка програмно-апаратного комплексу для калібрування інструментів, збору та
обробки даних космічної місії Аерозоль-UA»
(тема ІІ-99-18 (413 Кт); номер держреєстрації 0119U000674)
Згідно з Технічним завданням теми, метою роботи є розробка та калібрування
бортових інструментів проекту Аерозоль-UA, розробка та створення алгоритму та
програмного забезпечення опрацювання даних з експериментального зразка скануючого
поляриметра СканПол та поляриметричного каналу мультиспектрального іміджераполяриметра МСІП, обробки модельних даних за результатами тестових та синтезованих
дистанційних кутових, мультиспектральних і поляризаційних вимірювань обох
поляриметрів.
Проведено виготовлення блоків бортових інструментів космічного проекту
Аерозоль-UA: скануючого поляриметра СканПол та мультиспектрального іміджераполяриметра МСІП. Виконано налагодження системи скануючих дзеркал скануючого
поляриметра СканПол, калібрування та тестування геометричних характеристик
мультиспектрального іміджера-поляриметра МСІП. Розроблено методику та виконано
юстування дзеркал блоку сканування. Налагоджено лабораторну базу для підготовки,
калібрування та періодичної перевірки поляриметра СканПол згідно з вимогами
дотримання точності вимірювань. Налагоджено також експериментальний зразок каналу
МСІП на основі матриці GSENSE2020. Підготовлено один спектральний канал приладу
МСІП до лабораторного калібрування.
Розроблено алгоритм та блоки програмного забезпечення для опрацювання даних з
поляриметрів СканПол та МСІП. Розроблено прототип системи обробки даних, який
охоплює блоки, що забезпечують повний цикл перетворення сирих даних з інструментів
Аерозоль-UA на дані для програми GRASP. Частину блоків реалізовано для СканПол,
доопрацьовується додавання географічної прив'язки та розробляється процедура
калібрування. Для MSIP проведено опрацювання методології обробки з процедурою
суміщення зображень. Проведено валідацію алгоритму калібрування для обох приладів:
реалізація алгоритмів через мову програмування python та його інтеграція в алгоритм
обробки даних. Підготовлено методику калібрування МСІП по Місяцю, розраховані треки
місячного диска по полю зору МСІП при його переміщеннях по орбіті і поворотах, і рівні
освітленості у всіх спектральних каналах МСІП протягом року. Проведено початкові
обчислення кутів розсіювання для синтезованих даних поляриметра СканПол уздовж
орбіти, розміри спостережуваних ділянок при різних кутах спостережень і освітленості.
Розраховано геометрію освітлення Сонцем атмосфери та підстилаючої поверхні для
модельних параметрів орбіти, розробляється методика розрахунків кутів розсіяння для
модельної орбіти Аерозоль-UA для різних сезонів та географічних позицій спостережень.
Розроблена комп’ютерна модель поляриметрів СканПол та МСІП яка дозволила
оцінити паразитні сигнали, пов’язані з розсіянням світла на неоднорідностях оптичних
елементів поляриметрів.
Результати роботи представлено на Міжнародних конференціях APOLO2017 та
APOLO2019 «Досягнення у поляриметричних спостереженнях: калібрування та
покращення визначення параметрів аерозолю» та опубліковано в журналі Journal of
Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. Розроблено методику визначення
вулканічних та антропогенних стратосферних аерозолів з орбітальних поляриметричних
вимірювань.
Оновлено
вев-сайт
проекту
Аерозоль-UA:
https://aerosolua.mao.kiev.ua/index.php/en/
Роботи за договором відповідають міжнародним стандартам високого рівня і є
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продовженням підготовки космічної місії Аерозоль-UA, розпочатої у 2013 році за
підтримки Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних
досліджень. Результати космічного експерименту Аерозоль-UA дозволять отримувати
інформацію для визначення внеску природного та антропогенного аерозолю в
енергетичний баланс планети, а також для оцінки якості повітря. (Г. П. Міліневський,
І.І.Синявський, А.П. Бовчалюк, М.Г. Сосонкін, Ж.М. Длугач, Є.А. Оберемок, В.О.
Данилевський, І.С. Коломієць, Н.О. Єременко, І.В. Фесянов, Ю.Ю. Юхимчук, В.М. Петухов,
О.С. Делець)
«Визначення забруднення повітря аерозольними частинками in situ і за
супутниковими даними та розробка елементів системи інформування населення»
(тема ІІ-102-18 (411 Кт); номер держреєстрації 0119U001463)
Мета проекту: оцінка забруднення повітря аерозольними частинками РМ2.5/РМ10 та
приземним озоном О3 in situ та з використанням супутникових даних, а також розробка
елементів системи інформування населення. Визначення складу обладнання для пункту
моніторингу з передачею даних до мережі Інтернет.
Основні результати у звітному році: продовження вимірювань твердих аерозольних
частинок (РМ2.5/РМ10), а також приземного озону. Оцінки забруднення приземної
атмосфери аерозольними частинками РМ2.5/РМ10 виконувались за допомогою мобільних
лазерних моніторів SDL607 та SDL307 в окремих районах м.Києва та м.Харкова.
Проводилось також профілювання забруднання РМ2.5/РМ10 за допомогою мобільного
пункту вулицями і трасами Києва, а також на великих відстанях по трасах на Житомир та
Чорнобиль, автомобілями. Співвиконавцем договору виконано оцінку рівня забруднення
повітря аерозольними частинками РМ2.5/РМ10 та О3 шляхом визначення масової
концентрації на стаціонарному пункті моніторингу РМ10 та РМ2.5 та на мобільній медикоекологічній лабораторії моніторингу приземного озону. Визначення забруднення
частинками РМ проводились також за допомогою експериментальних робочих макетів
прототипу мобільного датчика вимірювань приземного аерозолю на базі платформи
Arduino.
Встановлений пункт моніторингу РМ10 та РМ2.5 для перманентних цілодобових
вимірювань в районі Теремків. Макети мобільного датчика вимірювань приземного
аерозолю на базі платформи Arduino також випробувались для оцінки вертикального
розподілу аерозолю в атмосфері за допомогою квадрокоптера DJI Mavic Pro. Для
випробування різного типу вимірювачів якості повітря були придбані та встановлюються
монітори AirVisualPro, які працюють у всесвітній мережі моніторингу якості повітря
AirVisual: https://www.airvisual.com/air-quality-app. Одна станція такого моніторингу вже
спільно встановлена за співдружності з Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є.
Лашкарьова НАН України. Ще два прилади AirVisualPro у стадії встановлення та
реєстрації в системі AirVisual. Ці прилади створюють інфраструктуру (комірку мережі з 2–
3 пунктів) для вимірювання забруднення атмосфери м. Києва частинками РМ2.5 і РМ10.
Були визначені сезонні зміни середньомісячних концентрацій РМ2.5 і РМ10 у 20182019 рр., а також оцінені метеорологічні процеси, які можуть впливати на параметри
забруднення міського граничного шару атмосфери. Для частинок РМ10 найбільші
середньомісячні концентрації отримувались у січні–березні (близько 30 мкг/м3), що
пов’язано з опалювальним сезоном, та у квітні (близько 40 мкг/м3), що пояснюється
таненням снігового покриву. Перевищення європейських норм спостерігалися влітку до 30
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мкг/м3, що може бути пов’язано із застійними явищами в приземному шарі атмосфери та з
переважанням тривалого періоду без опадів. Середні концентрації зважених часток пилу
розраховані з січня по вересень 2019 року показали, що величини РМ10 змінюються у
діапазоні від 1 до 220 мкг/м3, величини РМ2.5 – у діапазоні від 1 до 150 мкг/м3. Результати
аналізу даних свідчать про рівні забруднення зваженими частинками аерозолів, які
знаходяться на досить небезпечному рівні (М.Г. Сосонкін, Г.П. Міліневський,
А.П.Бовчалюк, І.І. Синявський, В.О. Данилевський, Н.О. Єременко, Ю.Ю. Юхимчук).
«Створення високоточної багатопозиційної фазової системи «Вега-V» для визначення
траєкторій навколоземних високодинамічних об’єктів (БФСТВ)»
(тема ІІ-105-18 (412 Кт); номер держреєстрації 0119U000673)
Досліджено спосіб та шляхи реалізації апаратно-програмних засобів калібрування
вимірювальних трактів і контролю точності БФСТВ «Вега-V». Цей спосіб передбачає
використання спостережень приземного безпілотного літального апарата (БПЛА) або
космічного апарата (КА), а також засобів високоточного кінематичного ГНССпозиціонування. Калібрування апаратури системи є невід’ємною складовою її
функціонування і має виконуватися при виготовленні БФСТВ, а також періодично під час
її експлуатації. Принципова умова вирішення задачі калібрування (та й задачі контролю
точності – метрологічної атестації БФСТВ) полягає у можливості досягнення
кінематичного позиціонування з сантиметровим рівнем точності БПЛА або КА, що
рухаються в процесі вимірювань у режимі калібрування в робочій зоні БФСТВ.
Розглянуто спосіб та засоби реалізації високоточних траєкторних вимірювань
параметрів руху низькоорбітальних КА з використанням лазерного віддалеміра ГАО НАН
України для вирішення задач калібрування і контролю точності радіотехнічної БФСТВ.
Показано, що наявність апаратних засобів та програмного забезпечення дозволяє силами
спеціалістів та обладнання ГАО НАНУ (також може бути залучена міжнародна мережа
ILRS) проводити високоточне тестування радіотехнічних засобів вимірювання траєкторій
космічних об’єктів із заданою сантиметровою точністю.
Розроблена уточнена модель спостережень БФСТВ в режимі калібрування та
контролю точності системи, визначені методи і алгоритми обробки спостережень,
виконано розробку прототипу програмно-математичного забезпечення (ПМЗ) обробки
спостережень БФСТВ для визначення координат, поточних розбіжностей шкал часу
вимірювальних пунктів БФСТВ, зенітних тропосферних затримок на цих пунктах та
оцінки інструментальних кодових і фазових затримок сигналів у вимірювальних трактах
апаратури БФСТВ.
Для відпрацювання прототипу ПМЗ режиму калібрування використані
мультисистемні двочастотні спостереження перманентних станцій GLSV, POLV, VSOR та
OKHT. Також використані бортові кінематичні ГНСС-спостереження з літака АН-158.
Проведено аналіз функціональних можливостей програмного комплексу (ПК) Bernese для
точного статичного і кінематичного позиціонування та виконано цикл обробок зазначених
спостережень з метою одержання еталонів для подальшої порівняльної оцінки якості
координатних визначень.
З використанням прототипу ПМЗ калібрування та оцінки точності БФСТВ проведено
обробку кодових та фазових мультисистемних ГНСС-спостережень станцій у режимі
статичного позиціонування з оцінкою параметрів калібрування апаратури приймачів з
сантиметровою точністю. Урахування параметрів інструментальних затримок дозволяє
розрахувати одинарні різниці відстаней між вимірювальними пунктами та визначити
координати об’єкта, що контролюється, з найвищою точністю. Для кінематичних ГНССрішень (для літака АН-158) похибки поточних координат не перевищували кілька
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сантиметрів, що також достатньо для цілей калібрування апаратурних затримок у
вимірювальних трактах БФСТВ.
У разі реалізації БФСТВ може бути використана у системах національної безпеки та
оборони, космічної навігації.
У рамках цього проекту також виконувались роботи з проведення оптичних
спостережень об’єктів навколоземного космічного простору. Оптичні спостереження
малих тіл Сонячної системи та інших об’єктів навколоземного космічного простору, як
сучасні, так і минулі, надають неоціненну інформацію про положення цих об’єктів та їх
зміни, як у просторі, так і з часом. Постійний моніторинг положень астероїдів, як
позиційно небезпечних, так і астероїдів Головного поясу і віддалених об’єктів Сонячної
системи, на максимально широкому інтервалі часу надає можливість відстежувати
динаміку розвитку орбіт астероїдів та моделювати процеси їх зміни внаслідок впливу
різних факторів, в т.ч. зіткнення з іншим тілом природного або штучного походження.
Складений раніше каталог 2292 положень астероїдів, отриманих з оцифрованих
фотографічних спостережень Голосіївської частини проекту ФОН (Фотографічний огляд
північного неба), розміщено за встановленими форматами даних на сайті УкрВО
(http://gua.db.ukr-vo.org/starcatalogs.php) та передано до Страсбурзького Центру
Астрономічних Даних (http://cdsweb.u-strasbg.fr).
За результатами опрацювання
понад 1500 оцифрованих фотографічних
спостережень кластерів в U і V спектральних смугах системи Джонсона, отриманих в
1968−1987 за допомогою 1,2-метрового телескопа Шмідта в Балдоне (Латвія), складено
попередній каталог 1700 положень та зоряних величин астероїдів. Для випадку
опрацювання цих платівок з однією експозицією були модернізовані спеціальні програми
для побудови універсальної емпіричної характеристичної кривої і визначення зоряних
величин U, V об’єктів.
Серед об’єктів цих каталогів є астероїди, положення яких були зафіксовані на цих
платівках за багато років раніше до їх відкриття і спостережень яких в ці часи надто мало в
базі даних МРС. Їх обробка з високою позиційною точністю може істотно доповнити
існуючі спостереження новими даними, що може бути вихідним матеріалом для вирішення
невідповідності орбіт, порахованих на сучасних численних спостереженнях, реальним
минулим спостереженням астероїдів (О.О. Жаліло, М.М. Медведський, М.М. Іщенко,
В.М.Андрук, С.В. Шатохіна, О.М. Іжакевич).
«Інформаційно-ефемеридний сервіс та інформаційний сервіс спостережень штучних
супутників Землі і малих небесних тіл» (проект ІСС ШСЗ МНТ). Етап 2.
«Спостереження штучних космічних об’єктів. Вдосконалення програмного
забезпечення деяких модулів Київського Інтернет телескопа»»
(тема ІІ-98-18 (414 Кт); номер держреєстрації 0119U000675)
Систематично проводилися оптичні позиційні спостереження штучних супутників
Землі. За 2019 рік проведено спостереження 432 космічних об’єктів (КО) на низьких
орбітах (LEO) орбітах, 1647 КО на геостаціонарних орбітах (GEO).
Результати спостережень для станцій УМОС, які брали участь у спостереженнях,
доступні на FTP-сервері мережі, а розраховані елементи орбіт − на веб-сайті УМОС.
Виконано адаптацію програмного комплексу та налаштування програм для роботи в
новій системі шляхом заповнення необхідних ключів реєстру Windows 10, пошуку і
встановлення потрібних драйверів. Переписана програма для визначення поправки
системного часу до всесвітнього за допомогою GPS приймача у сучасному пакеті Lasarus і
покращений алгоритм її роботи, який дозволяє отримувати поправку безпосередньо під
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час спостережень. Вдосконалена програма модуля керування програмним комплексом
ccenter, яка дозволяє спостерігати рухомі об’єкти (наприклад, супутники) за допомогою
телескопа КІТ. Поліпшена робота з циклами для тривалих спостережень одного об’єкта і
додана можливість робити паузи між спостереженнями в циклах. Поліпшено роботу
модуля камери STcam. Додано можливість заносити реальні координати телескопа для
кожного кадра і отримувати час початку експозиції кадра з точністю 0.01 с з урахуванням
поправки від GPS приймача в серії кадрів з однаковими параметрами (Я.О. Романюк та
ін.).
«Аналіз характеристик галактик цифрового огляду неба МаNGA DR15
(тема ІІ-106-19 (417 Кт); номер держреєстрації 0119U102399)
Виконано обробку даних нового дата релізу спектрального огляду MaNGA DR15
(Mapping Nearby Galaxies at APO), що містить 4824 галактики. У результаті виконання
першого етапу проекту для великої вибірки галактик створено карти розподілу фізичних
величин: інтенсивності емісійних ліній, поля швидкостей (та дисперсії швидкостей) газу та
зір, вмістів кисню та азоту у міжзоряному середовищі.
Отримано криві кругової швидкості газового та зоряного дисків галактики
UGC 4056, що є гігантською галактикою з баром та активним галактичним ядром (AGN).
Ми проаналізували динаміку UGC 4056 за допомогою 2D-спектроскопії, отриманої в
рамках цифрового огляду неба Mapping Nearby Galaxies at APO (MaNGA).
Використовуючи зображення та показник кольору g-r зі Слоанівського цифрового огляду
неба (SDSS), ми визначили нахил галактики. Це дозволяє зробити висновок про те, що
галактика обертається за годинниковою стрілкою із спіральними рукавами, що
закручуються. Ми виявили особливості у русі газу в центральній частині UGC 4056.
Швидкість обертання газового диска незвичайно висока у межах приблизно трьох
кілопарсек від центру галактики, у той час як швидкість обертання зоряного диска плавно
падає до нуля зі зменшенням галактоцентричної відстані. Ми продемонстрували, що такі
особливості радіальної швидкості у центральній частині галактики можуть бути викликані
припливом газу до ядра галактики. Незвичайний рух газу відбувається в області із
випромінюванням, характерним для активних ядер галактик, і може бути пояснений
реакцією газу на потенціал бару.
«Методи машинного навчання бінарній морфологічній класифікації
великих масивів галактик»
(тема ІІ-107-19 (418 Кт); номер держреєстрації 0119U102565)
Виконано дослідження застосування класичного класифікатора нейронних мереж
для бінарної морфологічної класифікації галактик (E - ранній та L - пізній типи), а саме
класифікатор глибинної згорткової нейронної мережі, Xception. Тренувальна вибірка
галактик-SDSS була та ж, що і для класичних методів МН, але в даній задачі
використовувались тільки зображення і візуально визначений морфологічний тип.
Зображення мають розміри 100×100 пікселів, або 25×25″. Використовувалися g, r, i
фільтри із SDSS, як R-G-B канали для створення зображень. Нетрівіальність та
актуальність даної задачі полягає в тому, що для навчання моделей використовується
відносно маленька вибірка зображень, а це накладає обмеження на оцінку якості моделей
та їх дальшу експлуатацію. Цей виклик спровокував використання декількох відомих
прийомів: аугментація зображень, горизонтальні та вертикальні фліпи, випадкові зсуви на
± 10 пікселів та обертання в межах 180◦. Перелічені вище прийоми були випадковим чином
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застосовані до зображень під час навчання. Виявилося, що глибока згорткова нейронна
мережа забезпечує точність 93,5% (95% - E і 86% - S). Запропоновано метод для
отримання переваг з обох підходів (класичні класифікатори машинного навчання та
класичний класифікатор нейронних мереж). Показано загальні помилки обох алгоритмів і
запропоновано об’єднати обидва підходи для блокування цих помилок, з основною метою
підвищити загальну якість класифікації галактик SDSS (Д.В. Добричева, М.Ю. Василенко).
ВІДОМЧА ТЕМАТИКА
«Дослідження фундаментальних фізичних та астрономічних процесів обраних
об’єктів Всесвіту та перспективи практичного використання астроінформації»
(тема ІІІ-46-17 (379 Ц); № держреєстрації 0117U004025)
З розробленими та введеними в дію однотипними двоканальними поляриметрами,
встановленими на 2.6-м телескопі Кримської астрофізичної обсерваторії і 2.0-м телескопі
Обсерваторії Пік Терскол, виміряна поляризація розсіяного випромінювання 10 комет, з
яких 6 короткоперіодичних і 4 довгоперіодичних, астероїда 162082 (1998 HL1),
небезпечного для Землі (АНЗ), та 9 супутників планет Юпітера і Сатурна. Результати цих
вимірювань показали, що всі комети, за винятком комети-кентавра 29P/Swassmann–
Wachmann 1, показують типову фазову залежність поляризації з мінімумом біля –1.5%, не
дивлячись на те, що вони мають різні місця походження і еволюцію. Визначено параметри
фазової кривої поляризації АНЗ 162082 (1998 HL1), його геометричне альбедо
pv=0.35±0.05 та діаметр D=(326±24) м. З високою точністю (0.02%) визначено фазову
криву поляризації Європи і її параметри, що є важливим для моделювання фізичних
властивостей частинок, які покривають її поверхню (В.К. Розенбуш В. К., М.М. Кисельов
та ін.).
Показана можливість визначення високоточних значень мікрофізичних
характеристик стратосферного аерозолю на основі даних спектрополяриметричних
спостережень в полосі поглинання водяного пару на довжині хвилі 1.378 мкм, одержаних
на навколоземній орбіті.
Вивчено поведінку характеристик багаторазового розсіяння світла аерозольними або
хмаровими частинками, розташованими в різноманітних поглинаючих середовищах
(Ж.М.Длугач).
З метою вивчення характеристик зоряної грануляції
досліджено асиметрію
спостережених спектральних ліній поглинання Fe I і Fe II для 13 зір сонячного типу.
Аналіз бісекторів показав, що асиметрія з характерною "С"-формою зустрічаються для всіх
зірок, крім зір з швидкостями обертання vsini>3.5 км/c. Атмосферні неоднорідності, тобто
грануляція, зростають з підвищенням ефективної температури. Металічність, гравітація
також впливають на грануляцію, але їх вплив значно менший (В.А. Шемінова).
У потужній магнітосфері Юпітера підсонячна точка, змінюючись за орбітальний
період на кут >26°, викликає варіації фізичних характеристик атмосфери, проявляючи
сезонні зміни. Виконаний нами аналіз спостережних даних за 1960-2019 рр. показав, що
відношення AJ=BN/BS добре описує зміни атмосферних процесів на Юпітері, показуючи
квазіперіодичні варіації відбивних характеристик північних і південних регіонів за період
обертання планети навколо Сонця протягом 11.87 р. Результати в 1960-1995 і 2012-2019
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рр. показали синхронне запізнювання на кілька років, як реакцію на 21% зміни
опромінення різних півкуль при русі планети по орбіті. У 1995-2012 рр. мала місце
неузгодженість ходу залежності AJ, індексу активності Сонця Sn і режиму опромінення
Юпітера Сонцем унаслідок його орбітального руху (А.П. Відьмаченко).
Створено та досліджено вибірку 220 безбалджових спіральних галактик, видимих
анфас. Їхні характеристики такі: (1) Майже 50% з них мають бароподібні структури, які
знаходяться в галактиках з абсолютними зоряними величинами від -17 до -22. (2) Значна
частина галактик (27-50%) демонструє спотворені візерунки спіральної структури. (3)
Галактики не показують значимої асиметрії у кількості “S”- та “Z”- подібних орієнтацій
спіну. (4) Середнє відношення світності (псевдо)балджу до повної для 85% галактик
нашої вибірки дорівнює <PB/Tot> =11%. Також зроблено висновок, що безбалджові
галактики типів
Sc-Scd-Sd мають бідні темні гало, в 2-3 рази нижче порівняно зі
спіральними галактиками з балджами тієї ж самої зоряної маси (В.Ю. Караченцева).
За даними Gaia DR2 були виділені надійні члени для 143 розсіяних скупчень і
визначені їх середні тригонометричні параметри. Результати були зіставлені з
фотометричними паралаксами, знайденими методом суміщення ізохрон. Показано, що на
відстанях до 8.5 ~ кпк від Сонця згода шкал має однорідний характер, хоча при цьому
спостерігається систематичне заниження середніх паралаксів DR2 щодо фотометричних
величин на -0.052±0.013 mas (Н.В. Харченко).
Створено нову схему регулярної добової обробки ГНСС-даних за допомогою
програмного комплексу «Bernese GNSS Software ver. 5.2» згідно останніх рекомендацій
EPN. Щоденно виконується ультрашвидка обробка добових спостережень українських
ГНСС-станцій. Проведено дослідження стабільності вимірених значень локальних
прив’язок між станціями супутникової геодезії на локальному геодинамічному полігоні
«Сімеїз–Кацивелі» з часом та їх узгодженості з каталожними значеннями (О.О. Хода).
За результатами спектрополяриметричних спостережень активної ділянки (факел),
які були проведені на телескопі VTT Інституту Астрофізики на Канарах, встановлено, що
факел яскравий не тільки тому, що завдяки магнітному тиску випромінювання виходить
з більш глибоких шарів атмосфери (як вважалось раніше), але вони реально гарячіші
від навколишнього оточення. Магнітне поле сприяє перетворенню бігучої хвилі в стоячу,
що виявилось несподіваним (чл.-кор. НАН України Р.І. Костик).
Перед спалахом та бомбою Еллермана амплітуда і форма профілів Стокса V
фотосферних ліній швидко змінювались з часом, відбулася зміна полярності магнітного
поля, що свідчить про вихід магнітних потоків та імпульсний характер виділення енергії.
Максимум випромінювання спалаху 3N/M6.4 в лінії Hα запізнювався відносно максимумів
радіосплесків та жорсткого рентгенівського випромінювання, тобто магнітні
перез’єднання відбувалися на початку спалаху в короні. Виявлено, що магнітні
перез’єднання відбувалися і в головній фазі спалаху (Н.М. Кондрашова).
Досліджено особливості розвитку двох бомб Еллермана (БЕ), що виникли і
розвивалися, як фізично пов’язана пара. Спектральні дані було отримано на франкоіталійському сонячному телескопі THEMIS. Визначено та проаналізовано зміни швидкості
та напрямку руху хромосферної та фотосферної речовини в області БЕ та їх околиць на
різних стадіях розвитку БЕ. Вони свідчать про те, що БЕ впливали як на фотосферу, так і
на нижню хромосферу (М.М. Пасечник).
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На основі кінетичного рівняння, яке описує поширення заряджених частинок високої
енергії у геліосферних магнітних полях, одержано аналітичний вираз для функції
розподілу сонячних космічних променів. На основі спостережних даних для спалахів
сонячних космічних променів зроблено оцінки характеристик розсіяння заряджених
частинок високої енергії на флуктуаціях міжпланетних магнітних полів (Ю.І. Федоров).
За даними вимірювань РМ1/РМ2.5/РМ10 виявлено випадки значного перевищення
вимірюваних величин, що визначають якість повітря, а саме, кількості частинок РМ2.5 на
території України відносно максимально допустимих норм європейського законодавства.
Дані вказаних вимірювань будуть також використані у проекті SMURBS, HORIZON2020.
Виконано макетування, створення та випробування мобільних вимірювачів забруднення
повітря РМ1/РМ2.5/РМ10 на елементній базі Arduino. Створено три варіанти приладів та
проведено випробування мобільного датчика РМ1/РМ2.5/РМ10 на борту квадрокоптера
DJI Mavic-Pro для визначення вертикального розподілу аерозолю (Г.П. Міліневський,
М.Г.Сосонкін).
«Визначення та аналіз змін параметрів обертання Землі (ПОЗ), регіональних та
локальних рухів і деформацій (РіД) на геодинамічних полігонах України за даними
астрокосмічних спостережень»
(тема ІІІ-41-15 (351 В); номер держреєстрації 0115U002686 і 0119U103755)
На станції 1824 – «Голосіїв-Київ» протягом року проводились регулярні лазерні
спостереження ШСЗ. Станом на 15.12.2019 р. проведено 811 успішних спостережень
ШСЗ, з них − 62 Лагеосів.
Результати спостережень після первинної обробки регулярно відправлялися в
Міжнародний центр збору і обробки даних Європейського космічного агентства
(м.Мюнхен, Німеччина), а також є в базах даних лазерної станції та УЦВПОЗ (ГАО НАН
України, м. Київ). Результати спостережень відповідають сучасним міжнародним вимогам.
Завершено переоснащення як апаратної частини, так і програмного забезпечення
лазерної станції, збільшено кількість спостережень і підвищено їхню точність.
Зокрема: введено в експлуатацію сучасний високоточний вимірювач епохи подій
А033-ЕТ; розроблено та виготовлено автоматичну метеорологічну станцію; розроблено та
виготовлено генератор часових воріт для роботи з А033-ЕТ; автоматизовано процес
калібрування часової затримки лазерної станції; розроблено програмне забезпечення для
створеної апаратури .
Проведено регулярні регламентні та профілактичні роботи.
Розроблено, виготовлено та введено в склад лазерної станції сигналізатор опадів.
Тривала розробка нового програмного забезпечення для керування телескопом.
Тривала розробка електронного модуля вимірювання амплітуди прийнятого сигналу.
Розпочато розробку системи визначення параметрів прозорості атмосфери, наявності
та густини хмар.
Проведено поповнення банків даних ГНСС-спостереженнями та забезпечення
функціонування діючої Української мережі станцій.
Визначені параметри обертання Землі з точністю міжнародних стандартів. Регулярно
отримувались та передавались диференційні поправки з постійнодіючих ГНСС-станцій
ГАО НАН України в реальному часі через Інтернет, що доступні користувачам на сайті
ГАО НАН України у вільному доступі (М.М. Медведський, Ю.М. Глущенко, В.О. Пап,
В.П. Жаборовський).
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«Дослідження структури та динаміки магнітних утворень на Сонці»
(тема ІІІ-43-15 (352 В); номер держреєстрації 0115U002094)
Виконано Зеєман-діагностику сонячної інфрачервоної лінії Si I 1082.7 нм в
наближенні слабкого поля (т. зв. weak-field approximation). Для цього використано
результати чисельного півторамірного (1.5D) моделювання її параметрів Стокса з
урахуванням відхилення від локальної термодинамічної рівноваги (НЛТР) для випадку
тривимірної (3D) сонячної магнітогідродинамічної (МГД) моделі магнето-конвекції,
викликаної механізмом локального динамо (Rempel M., 2014, ApJ, 789, 131).
Показано, що найважливішою умовою спостереження поляризації в цій лінії є
просторова роздільна здатність, істотно вища, ніж 0.5″. З такою роздільною здатністю
карти магнітного поля, які можуть бути отримані в наближенні слабкого поля зі
спостережень на найбільших сучасних наземних сонячних телескопах типу GREGOR
(D=1.5 m) та на майбутніх наземних (DKIST, EST, D=4 m) і космічних телескопах,
виявляються близькими до карт реального поля на поверхні з одиничною оптичною
глибиною. При цьому поздовжня і поперечна компоненти поля виявляються меншими, ніж
вертикальна і горизонтальна компоненти.
Досліджено можливості лямбда-метр методу для знаходження поля швидкостей
спокійного Сонця за допомогою лінії Si I 1082.7 нм. З цією метою використано результати
НЛТР-моделювання профілів інтенсивності даної лінії для центра сонячного диску в
рамках тримірної МГД моделі локального динамо Ремпеля. Поля швидкостей, які були
відновлені з теоретичних НЛТР-профілів інтенсивності лінії Si I 1082.7 нм за допомогою
лямбда-метр методу, порівнювались з модельними. Розглянуто вплив на отримані
результати атмосферних і інструментальних ефектів. Це  атмосферна турбулентність та
дифракція світла на апертурі телескопів типу VTT, GREGOR, EST і DKIST. Показано, що
у випадку спостережень лінії Si I 1082.7 нм на телескопах великого діаметру, таких як
GREGOR, EST і DKIST, з просторовою роздільною здатністю значно вищою ніж 0.27
кутових секунд, лямбда-метр метод дає досить надійні значення поля швидкостей для
нижньої та верхньої фотосфери Сонця. Для середньої фотосфери кореляція між реальними
та відновленими лямбда-метр методом швидкостями  гірша, особливо при
спостереженнях на телескопах з меншим діаметром, таких як VTT (D=0.7 м). При низькій
просторовій роздільній здатності, що перевищує 2″, інформацію про поле швидкості
можна отримати тільки для найвищих шарів фотосфери. При цьому відновлені лямбдаметр методом швидкості, виявляються помітно меншими ніж реальні значення.
Запропоновано модифікацію класичного методу визначення напруженості
магнітного поля за відстанню між спектральними положененнями піків синього і
червоного крил V-профілю Стокса магніточутливої спектральної лінії. Пропонується для
зменшення впливу шумів описувати спостережуваний профіль модифікованою базовою
вейвлет-функціею. В рамках даного підходу напруженість магнітного поля може бути
знайдена аналітично за відомими коефіцієнтами апроксимаційної функціїї. Метод було
протестовано на синтезованих та спостережуваних V-профілях Стокса лінії заліза Fe I
1564.8 нм. Теоретичні профілі цієї лінії було розраховано шляхом розв'язання системи
рівнянь переносу випромінювання для поляризованого світла в тривимірної сонячної МГД
моделі локального динамо Ремпеля. Дані спостережень було отримано на телескопі VTT.
Показано, що запропонований підхід є більш стійким до шумів та змін форми сигналу, ніж
метод прямого вимірювання відстані між пікамі V-профілю. Це дозволяє коректніше
визначати напруженость магнітного поля за даними спостережень.
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За даними спектральних 2D-спостережень спокійної ділянки центра диска Сонця в
лінії Fe I 557.609 нм шляхом розв’язання оберненої задачі переносу випроміню-вання
побудовано гідродинамічні 3D-моделі фотосферних джетів. Спостереження були виконані
за допомогою спектрополяриметра CRISP, який встановлений на Шведському 1-м
сонячному телескопі SST. Отримані моделі описують термодинамічні параметри і повне
поле швидкостей (вертикальних і горизонтальних). Показано, що розглянуті фотосферні
джети виникають при взаємодії навколишнього середовища з полем магнітної трубки.
Джети перебувають в області уніполярного замагніченого низхідного потоку на місці
зіткнення двох горизонтальних потоків і виникають здебільшого на краю магнітних
трубок. Спостережувані швидкості руху газу є дозвуковими в низхідних потоках джетів.
Енерговиділення у фотосферних джетах локалізоване переважно в шарах середньої
фотосфери, де надлишковий тиск виявляється максимальним. Порівняно з навколишнім
середовищем, щільність речовини в джетах істотно збільшена у верхніх шарах і зменшена
у нижніх шарах фотосфери.
Проведено багатохвильове дослідження еволюції та морфологічних властивостей
активної області NOAA 9087 та двохстрічкового спалаху 3N/M6.4, що відбувся
19.07.2000р., на основі спостережних даних космічних та наземних обсерваторій. Дані про
жорстке (HXR) та м'яке рентгенівське випромінювання (SXR) отримано на телескопах
супутника Yohkoh (HXT та SXT) і геостаціонарному супутнику GOES. Магнітограми та
зображення в далекому ультрафіолеті (EUV) отримані на телескопах MDI та EIT сонячної
обсерваторії SOHO. Використано зображення в білому світлі з обсерваторії Big Bear
(BBSO) та Нα-фільтрограми з Медонської обсерваторії. Дані про потік
радіовипромінювання на частоті 2.69 ГГц були взяті з бази Всесвітнього центру даних
обсерваторії в Лермонті (Австралія).
Досліджувана активна область спостерігалася на сонячному диску 15−27.07.2000 р.
і показала складну конфігурацію мультиполярного магнітного поля. В цій активній області
відбувалися потужна спалахова активність і викиди. Енергія двохстрічкового спалаху
3N/M6.4, що тривав 2.5 год., виділялася послідовно в різних місцях цієї активної області.
Всі спостережні дані свідчать про безперервну зміну структури та потужності спалаху в
різних довжинах хвиль.
У початковій фазі спалаху спостерігалися радіосплески III типу і сплески жорсткого
рентгенівського випромінювання (HXR). Корональне джерело HXR розташовувалося над
лінією інверсії магнітної полярності активної області. На основі аналізу послідовних
зображень петель в ультрафіолетовому діапазоні довжин хвиль отримані спостережні
докази магнітних перез'єднань в головній фазі спалаху. На стадії загасання спалаху в
діапазоні 19.5 нм спостерігалися післяспалахові петлі, що є проявом пізньої EUV фази. Ці
протяжні петлі з'єднують місця первинного та повторного виділення енергії спалаху. В
головній фазі спалаху існував додатковий механізм переносу енергії та нагріву.
Розроблено та опубліковано новий чисельний код Slurm для МГД-моделювання
космічної та сонячної плазми у рухомій (Лагранжевій) системі відліку. До коду включено
відкриті граничні умови, узагальнені координати, модель стаціонарного сонячного вітру –
весь функціонал, необхідний для моделювання розповсюдження корональних викидів
маси у геліосфері, від сонячної корони до орбіти Землі. Проведено перевірку коду на
більш ніж десяти стандартних задачах таких як нестійкість Релея-Тейлора, нестійкість
Кельвіна-Гельмгольца, адвекція магнітної силової трубки та ін. Код доступний для
дослідників онлайн за простим запитом електронною поштою (чл.-кор. НАН України
Н.Г.Щукіна, чл.-кор. НАН України Р.І. Костик, А.В. Сухоруков, С.М. Чорногор,
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Н.М.Кондрашова, М.М. Пасечник, В.Л. Ольшевський, І.Е. Васильєва, С.М. Осіпов,
М.І.Пішкало).
«Швидкісна спектрофотометрія хромосферноактивних зір»
(тема ІІІ-44-15 (353 В); номер держреєстрації 0115U002687)
Проведено кампанію спостережень 2019 р. (05−15.10.) на 2-м телескопі з CMMSспектрометром. Досліджено мікрозмінність профілів ліній у спектрах яскравих OBA-зір.
Проведено
спектральний
моніторинг
хромосферноактивних
зір
(об’єкти:
хромосферноактивні зорі типу BY Dra, гарячі гіганти).
Спектроскопічні спостереження хромосферноактивних та гарячих зір проведено на
телескопі приватної обсерваторії, м. Київ. Використано спектрограф зі спектральною
роздільної здатністю ~ 16 Å і часовою роздільною здатністю 2−30 с. Спектри зір у спокої
показують варіації в лініях Hβ, Hγ, Mg b, можливо, в CaII K + Hε. Виявлено варіації
еквівалентної ширини величиною у кілька відсотків.
«Астрометрія малих тіл Сонячної системи і надхолодних карликів
в епоху GAIA та створення спеціальних астрометричних каталогів»
(тема ІІІ-45-16 (367 В); номер держреєстрації 0115U006893)
Отримано екваторіальні координати та фотометричні величини об'єктів, виміряних на
2222 плівках (система V), 278 платівках (система U) та 16 сканів UBVR платівок 1.2-м
телескопа в Балдоне, на 54 ПЗС-зображеннях (система BVR) зоряних скупчень (1-м
телескоп на г. Майданак), на 300 платівках телескопа в НДІ «Миколаївська АО» (система
В), на 368 платівках (система В) семикамерного телескопа в Маяках, Одеська АО.
Отримано 92 положення астероїда Дон Кіхот (14, 23 та 24 липня 2018 р.) за
спостереженнями на 1-м телескопі Санглок (Інститут астрофізики АН РТ)
2. Створено два варіанти екстракт-каталогу Gaia DR2 для проекту ФОН для зір у зоні
схилень від -26 до +90 градусів з G <15mag (21 млн. обєктів), та з G <17.5mag (119 млн.
обєктів). Каталоги містять RA, Dес, власні рухи та G, B, R величини
Створено програми з фотометрії об'єктів для астронегативів з однією експозицією з
використанням універсальної емпіричної характеристичної кривої та для обробки занадто
великих сканів (32256 х 32256 пікселів) отриманих на СуперКосмос (В.М. Андрук).
Складені раніше каталоги 90 екваторіальних координат і зоряних величин Плутона та
2292 положень астероїдів, отриманих за спостереженнями Голосіївської частини проекту
ФОН, розміщено на сайті УкрВО (http://gua.db.ukr-vo.org/starcatalogs.php) та передано в
Strasbourg astronomical Data Center (SDC) (http://cdsweb.u-strasbg.fr)
З метою вивчення ефективності використання Gaia як опорного каталогу для
позиційних спостережень малих тіл Сонячної системи проведено обробку 7 оцифрованих
фотографічних платівок, задаючи різні обмеження опорних зір по зоряній величині.
Досліджено величини О-С в положеннях зір та астероїдів у широкому діапазоні 8−17m .
Отримано попередній висновок про відсутність суттєвого підвищення точності при
використанні Gaia DR2
Виконано переобробку 200 спостережень малих планет, отриманих на ПДА в
1949−1983 рр. У порівнянні із старими оригінальніми координатами малих планет, які є в
базі даних МРС, нові положення мають значно вищу точність при використанні як Gaia
DR2, так і Tycho-2 каталогів.
За результатами опрацювання понад 1500 Балдонівських спостережень в U і V
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смугах складено попередній каталог біля 1700 положень астероїдів, у тому числі значну
кількість положень в U смузі у ранні 1968−1987 роки спостережень.
Виявлено геометричну нестабільність положень ПЗЗ чіпів, що утворюють детектор
камери FORS2 телескопа VLT. Досліджено історію відносних зміщень чіпів детектора
протягом семи років. У часі зміщення поступові, і їх амплітуда досягає 0.3 пікселя (38
mas). Зареєстровано стрибкове зміщення чіпів на 0.06 пікселя (7 mas) всього за чотирі дні.
Також на телескопі VLT тривав астрометричний моніторинг двох надхолодних карликів,
що потенційно мають супутники. Точність положень: ± 0.1 mas
Проведено спостереження покриття зорі UCAC4-475-051755 11.1m астероїдом
Aletheia з 12.0m і діаметром D=179 км. Очікувана тривалість покриття Δt за ефемеридою
IOTA становить 16.4 с, а отримана зі спостережень тривалість Δt=19.6 с відповідає розміру
астероїда D=214 км. Розроблено блок для введення міток часу з GPS-приймача в кожен
відеокадр при використанні швидкісних відеокамер (В.М. Андрук, С.В. Шатохіна,
Л.К.Пакуляк, О.М. Їжакевич, Ю.І. Процюк, П.Ф. Лазоренко, В.Л. Карбівський).
«Дослідження світових тенденцій і розробка методів та засобів поширення і
популяризації астрономічних знань в Україні»
(тема ІІІ-49-18 (392 В); номер держреєстрації 0118U003090)
Виконано аналіз інформаційних ресурсів, що відповідають змістом темі дослідження.
Зібрано матеріали для роботи з рукописом науково-методичного посібника «Навіщо і як
популяризувати астрономію». Дібрано матеріал та розпочато роботу над рукописом
збірника «Популярно про астрономію та її здобутки» (Астрономія — 2020).
Загалом підготовлено і розміщено в рубриці «Новини» на Українському
астрономічному порталі 52 повідомлення (головно переклади астрономічних новин з
англомовних джерел) (І.П. Крячко та ін.).
Виконано дослідження з історіографії українських та зарубіжіних джерел щодо ролі
видатного українського винахідника М.І. Кибальчича як одного із засновників ракетнокосмічної техніки.
На міжнародній конференції EWASS2019 (Ліон, Франція)
представлено усну доповідь щодо найстародавніших астрономічних обсерваторій на
сучасних теренах України. Триває робота з наповнення бази даних «Астрономи - Україна»
на веб-сайті УкрВО. Підтримується діяльність і організаційна робота щодо членства
України у міжнародному науковому журналі «Astronomy & Astrophysics» (акад. НАН
України Я.С. Яцків, І.Б. Вавилова., Л.К. Пакуляк, Г.В. Парусімов).
«Наземні дослідження аерозолю в атмосфері для забезпечення супроводження
аерозольних космічних місій і визначення радіаційного форсингу»
(тема ІІІ-48-18 (393 В); номер держреєстрації 0118U002075)
На двох українських станціях міжнародної мережі AERONET за допомогою
сонячних фотометрів виконано визначення вмісту і оптичних характеристик аерозолів в
атмосфері. За даними цих спостережень одержано основні кліматологічні характеристики
аерозольного шару над Києвом протягом 2008–2019 рр. Продовжено дослідження
атмосфери на регіональній станції моніторингу міжнародної мережі Всесвітньої
метеорологічної організації, створеній зусиллями колективу ЛОА ГАО НАН України та
НДЛ фізики космосу КНУ ім. Тараса Шевченка. Визначено особливості сезонних варіацій
параметрів аерозолю, озону та водяної пари в атмосфері над Україною. Створений набір
спостережних даних внесено до міжнародних баз даних AERONET та WOUDC. Велися
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вимірювання твердих аерозольних частинок (РМ2.5/РМ10) у приземному шарі повітря, а
також приземного озону. Визначено сезонні зміни середньомісячних концентрацій РМ2.5 і
РМ10 у 2018−2019 рр., а також оцінені метеорологічні процеси, які можуть впливати на
параметри забруднення міського граничного шару атмосфери. Для території України був
промодельований просторово-часовий розподіл аерозольних частинок за допомогою
хіміко-транспортної моделі GEOS-Chem з метою визначення можливих районів джерел
аерозолю антропогенного походження, які забруднюють атмосферу над Україною.
Велись роботи з розробки та створення алгоритму та програмного забезпечення
опрацювання даних з експериментального зразка скануючого поляриметра СканПол та
поляриметричного каналу мультиспектрального іміджера-поляриметра МСІП, обробки
модельних даних за результатами тестових та синтезованих дистанційних кутових,
мультиспектральних і поляризаційних вимірювань (М.Г. Сосонкін, Г.П. Міліневский,
І.І.Синявський, Ю.С. Іванов, О.С. Делець, Н.О. Єременко, Я.О. Романюк, А.П. Бовчалюк,
Ю.Ю. Юхимчук).
«Вплив стохастичних магнітних полів на формування просторово-енергетичного
розподілу космічних частинок»
(тема ІІІ-47-18(394 В); номер держреєстрації 0118U002076)
Уперше знайдено аналітичний розв’язок задачі поширення галактичних космічних
променів у сучасній стаціонарній моделі геліосфери. Модель описує середовище з різними
модами поширення сонячного вітру та факторами розсіювання частинок для кожної
області геліосфери, а також враховує прискорення частинок на ударній хвилі (TS).
Розв’язок був проаналізований із чисельними розрахунками та проведено якісне
порівняння із даними космічного апарату “Voyager”.
Розглянуто розвиток скомпенсованої токової нестійкості. Досліджено властивості
плазмових хвиль, які генеруються в процесі розвитку нестійкості. Знайдені основні
характеристики : інкремент, максимальний кут нахилу хвильового вектора, швидкість
розповсюдження збурень, критерій розвитку нестійкості. Вивчено вплив тиску пучка на
характеристики збурень, що генеруються. Як приклад розвитку такої нестійкості,
проаналізовано процес формування турбулентної області поперед ударних хвиль,що
виникають в геліосфері під час максимуму сонячної активності, а також поперед ударної
хвилі від вибуху наднової.
Отримано математичні співвідношення, які дозволяють теоретично досліджувати
турбулентність в атмосферах космічних об’єктів зір, планет, тощо. Як приклад,
розглядається атмосферна турбулентность Землі, через наявність відповідної бази даних
про неї. Важливу роль в динаміці нижньої іоносфери Землі відіграє атмосферна
турбулентність. Джерелом такої турбулентності є руйнування атмосферних гравітаційних
хвиль та припливів, а також нелінійна взаємодія планетарних хвиль та припливів. Ці
великомасштабні атмосферні рухи відповідальні за вертикальні зсуви іоносферного вітру,
які необхідні, з урахуванням геомагнітного поля, при формуванні спорадичних плазмових
шарів-Е. Такі спорадичні шари є яскравим прикладом іоносферно-атмосферної взаємодії.
Атмосферна турбулентність суттєво впливає на параметри спорадичного Е-шару
(Б.О.Шахов, Ю.Л. Колесник., П.П. Маловічко, Ю.В. Кизьюров).
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«Вивчення фізичних характеристик небесних об’єктів на різних масштабах Всесвіту
за результатами спостережень та моделювання»
(тема ІІІ-50-18 (406 В); номер держреєстрації 0118U002196)
Об’єкт дослідження — деформація земної кори (еліпси викривлення); атмосферний
аерозоль (оптичні характеристики), сонячна хромосфера; комета 2P/Енке; галактики (вміст
кисню, спектри, швидкість зореутворення, акреційні диски, злиття галактик, морфологічна
класифікація); методи машинного навчання. Мета роботи — кількісне та якісне вивчення
процесів, що відбуваються на різних просторових та часових масштабах Всесвіту.
Методи дослідження — лазерно-локаційні спостереження щтучних супутників Землі;
фотометричні, спектральні та поляриметричні спостереження вибраних об’єктів,
інтерпретація отриманих результатів із застосуванням оригінальних методик та
математичного моделювання фізичних процесів; методи машинного навчання.
Результати та їх новизна — поставлені завданя виконано на основі аналізу
оригінальних спостережних даних, архівних даних спостережень космічних місій, даних
цифрових оглядів. В результаті обробки, моделювання фізичних процесів та інтерпретацій
отримано низку фізичних характеристик об’єктів Всесвіту та процесів, що відбуваються на
різних просторових та часових його масштабах.
До вагомих результатів, отриманих в ході виконання НДР, належать такі:
- на основі аналізу просторових зміщень 893 постійно діючих ГНСС станцій
показано, що локальні деформації земної кори (еліпси викривлення) для території України
мають більш чітку кореляційну залежність у порівнянні з «регіональною» компонентою
квазігеоїда УГК2012 ніж у порівнянні з його «локальною» складовою; поступовообертальні рухи геоблоків найбільш чітко прослідковуються у зіставленні з з «локальним»
квазігеоїдом (території Приазовського (VII) мега-блоку та Донецького басейну);
- аналіз коефіцієнту екстинкції впродовж періоду лідарної кампанії (липень-вересень
2015 року) дозволив знайти аномально високі його значення, що спостерігалися у вересні
2015 року, які пов’язані з переносом аерозолю з місць лісових пожеж та горіння
торф’яників на півночі України; високий вміст аерозолю в атмосфері протягом початку
вересня 2015 року спричинив від’ємний радіаційний форсінг, який призводить до
охолодження атмосфери;
- на основі оброблення спостережних даних в центрі сонячного диска для 30
спектральних ліній показано, що в мінімумі 11-річного циклу температурний градієнт
сонячної атмосфери зменшується; завершено моделювання синтетичних спектрів
найбільш важливих хромосферних йонів: H I, Mg II, та Ca II; показано, що дуже близькі
витрати питомої і загальної внутрішньої енергії газу на випромінювання спостерігаються
як у випадку застосування реалістичної (повним врахуванням латерального переносу
випромінювання), так і наближенних моделях;
- обробка спектрів комети 2P/Encke в появі 2003 р. показала, що комета належить до
групи збагачених газом та не збіднених вуглецем комет;
- знайдено великі градієнти вмісту кисню, масштабовані у кілопарсеках, для галактик
з меншими масами; залежність градієнта вмісту кисню від зоряної маси майже зникає,
коли градієнт обчислюється для зовнішньої частини галактики; не знайдено суттєвої
різниці між градієнтом вмісту кисню у галактиках з баром та без бару (типи Хаббла A і B),
також не знайдено залежності співвідношення маси та локальності металічності від
параметра а2 на будь-якому галактоцентричному радіусі;
- порівняльний аналіз швидкості зореутворювання в «материнській галактиці» з вже
відомими значеннями показав, що швидкість акреації на надмасивну чорну діру зростає
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разом зі збільшенням швидкості зореутворення у всьому діапазоні зоряних мас, що
підтверджує спільний еволюційний розвиток активного ядра разом із утворенням зір у
галактиках;
- на основі рентгенівських спостережень космічних місій побудувана схематична
структура акреційного диску активного ядра NGC 4748; запропонований просторовий
(радіальний) розподіл джерел рентгенівського випромінювання у акреційному диску у
залежності від енергії цього випромінювання; оцінена маса надмасивної чорної діри у
центрі NGC 4748;
- на основі створеної тренувальної вибірки галактик проведена морфологічна
класифікація на ранні та пізні типи, зроблено висновок, що класифікатори «випадкового
лісу» та «опорних векторів» дають найвищу точність класифікації.
Здобуті результати можна використати для оцінки техногенних факторів на локальні
деформації земної кори, аерозольного складу атмосфери та його впливу на зміну клімата
та якість повітря; удосконалення існуючих моделей еволюції речовини в протопланетній
хмарі, сонячної фотосфери, моделей еволюції галактик та впливу надмасивних чорних дір.
Крім того, результати, отримані в ході виконання теми, можуть бути використані в
навчальному процесі (А.В. Сухоруков, В.Л. Ольшевський, А.П.Бовчалюк, М.М.Медведський,
М.В. Іщенко, І.А. Зінченко, А.А. Василенко, М.О. Соболенко, Д.В. Добричева, О.С. Шубіна,
Ю.Ю. Юхимчук, О.О. Торбанюк, С.М. Осіпов).
«Комплексні дослідження фізичних властивостей планетних систем та
ультрахолодних карликів»
(тема ІІІ-53-19 (407 В); номер держреєстрації 0118U002408)
Проаналізовано зміни в часі проявів зоряної активності Proxima Centauri, біля якої
нещодавно відкрито екзопланету, в лініях Halpha, Hepsilon, H і K Ca II, D1 і D2 Na I, 4026 і
5876 A He I при аналізі її спектрів, отриманих на спектрографі HARPS Південної
європейської обсерваторії протягом тривалого відрізку часу, з 27.05.2004 р. до 30.09.2017
р. Проаналізовано загальну поведінку та відмінності в змінах у часі інтенсивності та
профілів емісійних ліній зоряних спалахів у активному та спокійному стані Proxima.
Зіставлено псевдоеквівалентні ширини (pEW) та профілі емісійних ліній у спектрах
високої роздільної здатності HARPS (R ~ 115 000), що спостерігались водночас у різних
спектральних діапазонах.
Емісійні лінії водню, гелію та інших атомів та іонів показують мінливість із часовим
масштабом менше 10 хв. Зміни у всіх лініях, крім He I 4026 A корелюють з Halpha. Під час
сильних спалахів в лінії емісії Нalpha з’являється `червона асиметрія. Це вказує на падіння
гарячої конденсованої речовини в хромосферу зі швидкістю понад 100 км/с, що порушує
структуру хромосферних шарів. Як результат, інтенсивність ліній Са II антикорелює з
Halpha під час сильних спалахів. Лінії He I у 4026 та 5876 А проявляються у сильних
спалахах. Ядра ліній D1 і D2 Na I також видно в емісії. Під час мінімальної активності
Proxima Centauri лінії Ca II та Hepsilon майже зникають, тоді як у синьому крилі емісійних
ліній Na I проявляється самопоглинання у потоках, що розширюються та конденсуються.
Таким чином, виявлено різну поведінку емісійних ліній, сформованих у спалахових
областях та хромосфері. Шари хромосфери Проксима Cen, ймовірно, нагріваються
зоряними спалахами; ці шари охолоджуються за відсутності спалахої активності.
Структури самопоглинання в ядрах наших емісійних ліній змінюються з часом через
наявність складної системи різнонаправлених потоків в хромосфері та активних областях
червоного карлика..
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Проведено аналіз спектрів М-карликів M з околиць Сонця (d <60 пс). Використано
методику MCAL для отримання ефективної температури Teff, металічності [Fe/H] та
показника активності i a (H альфа) 420 М-карликів при аналізі їхніх спектрів, отриманих
спектрографом HARPS. Ефективна температура Teff, прискорення сили ваги log g,
металічності [Fe/H] та видимої швидкості обертання Vsini були визначені для 153 карликів
спектрального класу M0-M6 при порівнянні спостережуваних спектрів проміжної
роздільної здатності отриманих на VVT/X-Shooter з сіткою синтетичних спектрів BT-Settl.
Ми оцінили типові невизначеності аналізу спектрів X-shooter, змінюючи результати
вхідних параметрів σT eff ~ 50 K, σlog g ~ 0,2 та σ [Fe / H] ~ 0,2 dex. Також виконано
фотометричну верифікацію Teff для 295 зір, спостережених на HARPS та 61 зір із вибірки
X-shooter. Ці результати порівнювались з отриманих іншими авторами допомогою різних
методів для оцінки абсолютної невизначеності у визначенні фізичних властивостей М
карликів Галактики.
Вивчено поведінку плазмових резонансів у металічних (Au, Ag, Al, Na)
наночастинках, розміщених у поглинаючих середовищах. Результати розрахунків,
проведених з використанням узагальненої теорії Лоренца-Мі, показали, що збільшення
поглинання призводить до розширення та зменшення амплітуди плазмових резонансів в
факторах ефективності розсіяння та послаблення, а також згладжує особливості резонансів
в поведінці фазової функції. Така обумовлена збільшенням поглинання поведінка
резонансів у металічних наночастинках є аналогічною поведінці морфологічно залежних
резонансів, що властиві діелектричним частинкам великого розміру.
Тривало дослідження систем, до яких входить зоря та оточуючий її уламковий диск з
метою пошуку субзоряних супутників (планет та коричневих карликів) - Radial Velocity
Survey for Planets around Young stars (RV-SPY). Згідно зі стратегією цієї програми
спостереження кожної зорі проводиться на інструменті FEROS (2.2-м телескопа)
обсерваторії La Silla, Чилі (Я.В. Павленко, Ж.М. Длугач, О.В. Захожай, О.С. Овсак,
В.М.Крушевська, Ю.Г. Кузнєцова, П.В. Неводовський, А.П. Відьмаченко, О.В. Мороженко,
О.Ф. Стєклов).
«Чисельне моделювання динамічної еволюції злиття галактик,
галактичних підсистем та надмасивних чорних дір
із використанням пост-ньютонівської динаміки»
(тема ІІІ-52-19 (408 В); номер держреєстрації 0119U000084)
Проведено детальне дослідження динамічної взаємодії одинарних та подвійних
надмасивних чорних дір в центрі галактик з реалістичними зоряними скупченнями.
Досліджено великий набір початкових даних та параметрів як чорних дір, так і
орбітальних параметрів зоряних скупчень. Високопродуктивний паралельний числовий
код (phi-GPU) спеціально був адаптований для моделювання руху динамічних систем у
зовнішньому гравітаційному полі галактики (гало + балдж). Проведені спеціальні
розрахунки для дослідження та аналізу параметрів злиття нашої Галактики з галактикою
Андромеди. В новому об’єкті Milky-Way + Andromeda = Milkomeda визначені основні
орбітальні параметри майбутньої системи подвійної чорної діри. Показано також, що
сонячна система в результаті цього злиття (приблизно через 4 Gyr) перебуватиме на значно
ширшій орбіті між 20-40 kpc від центра нової системи.
У 2019 році розпочалися дослідження з детектування моментів затемнення
екзопланетами білих карликів. Для цього використовуються сучасні бази даних та огляди
неба. На основі каталогу білих карликів з огляду SDSS було відібрано близько 2 млн
26

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

моментів їх спостережень з огляду неба Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and
Rapid Response System) RD2. Загальний обсяг зображень становить біля 2ТБ.
Крім того, створено каталог білих карликів з бази даних GAIA DR2. Кількість
кандидатів у білі карлики: 200−400 тисяч, залежно від критеріїв вибірки і точності даних
(П.П. Берцик, О.А. Велесь, Л.К. Пакуляк, І.П. Веденичева, В.А. Лобортас, Т.П. Бульба,
А.В.Золотухіна, Г.В. Парусімов, Д.Д. Іванов).
«Великомасштабна структура Всесвіту за даними багатохвильових оглядів окремих її
складників»
(тема ІІІ-51-19(409 В); номер держреєстрації 0119U000393)
Запропоновано новий підхід для обчислення модулей відстаней до близьких
галактик на основі регресії за допомогою штучної нейронної мережі. Вимірювання
відстаней до галактик, з якістю кращою ніж червоне зміщення, є важливим для
астрофізики, особливо для виокремлення войдів, груп та скупчень галактик, тестування
космологічних моделей. Реконструкція поля власних швидкостей галактик має вирішальне
значення для картографування Всесвіту, дослідження елементів великомасштабної
структури Всесвіту. Традиційно відстані для галактик вимірюються за модулем відстані mM, різницею між абсолютною та видимою зоряними величинами. Теоретичні оцінки
абсолютної величини M всієї галактики, зір чи їхніх скупчень використувують як
індикатори (свічі) відстаней.
Основна ідея полягає у використанні максимально доступних спостережуваних
даних для масивів галактик з черврним зміщенням z < 0.2. Було використано каталог
відстаней до 91760 галактик, незалежних від червоного зміщення, з позагалактичної бази
даних NASA/IPAC. Для відновлення модуля відстані використовувалися різні спостережні
характеристики, такі як видимі зоряні величини в смугах U, B, I, K, поверхневу яскравість,
кутові розміри, променеву швидкість, показники кольору як аналог морфологічних типів та
положень галактик на небі. Перевагою нашого підходу є те, що використовуються зручні
для спостереження базові спостережувані параметри, відомі для великого масиву галактик.
Було протестовано різні регресійні моделі: лінійну, поліномну, метод найближчих сусідів,
XGBoost та штучні нейронну мережу. Обчислено середні квадратичні помилки для кожної
моделі регресії. Найнижчі помилки − для регресій градієнтного підсилення XGBoost та
нейронної мережі. Однак модель XGBoost має значно більше вільних прараметрів, тому
було обрано нейронну мережу як найбільш підхожу модель, оскільки вона є досить точною
з мінімальною кількістю використаних вільних параметрів. Застосовуючи новий метод до
галактик із позагалактичної бази даних NASA/IPAC, було отримано середню квадратичну
похибку 0.35 з.в. (16 %), що майже не залежить від відстані до галактики і є співмірним із
середніми помилками методів Таллі−Фішера та Фундаментальної площини. Без
урахування променевої швидкості запропонована модель забезпечує помилку 0.44 з.в.
(20%). У майбутньому планується детальніше порівняти запропоновану модель регресії у
вигляді нейронної мережі з іншими традиційними методами та випустити каталог близько
чверті мільйона галактик, які не мають поміряних модулей відстані, але до яких можливо
застосувати метод обчислення модулей відстаней до близьких галактик на основі регресії
за допомогою штучної нейронної мережі.
Виконано дослідження щодо верифікації методів машинного навчання (МН), які
застосовуються для бінарної морфологічної класифікації галактик (E − ранній та L − пізній
типи). Використовувалися два види МН з учителем: класичні класифікатори машинного
навчання; класичний класифікатор нейронних мереж. Особлива увага стосувалася
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візуального очищення набора даних. Вибірка містить 300 000 SDSS-галактик з DR9, що не
мають визначеного морфологічного типу на червоному зміщенні z<0,1. Тренувальна
вибірка галактик містить ~6000 галактик з візуально визначеними морфологічними
типами, вибраними випадковим чином з різних червоних зміщень та діапазонів світностей
загальної вибірки. Застосовано такі класичні класифікатори машинного навчання: методи
наївного байєсу (Naive Bayes), випадкового лісу (Random Forest), опорних векторів
(Supporting Vector Machines), метод логістичної регресії (Logistic Regression) та kнайближчих сусідів (K-Nearest Neighbours). Для тренування класифікатора
використовувалися абсолютні величини, показники кольору, зворотній індекс концентрації
до центру галактик. Виявилося, що класифікатор Supporting Vector Machines дає найвищу
точність 96,4% (96,1% − E і 96,9% − S) (І.Б. Вавилова, В.Ю. Караченцева, А.А. Елиїв,
Ю.В.Бабик, О.В. Мельник, Д.В. Добричева, А.А. Василенко, О.О. Торбанюк, Н.Г. Пулатова,
М.Ю. Василенко, О.В. Компанієць, Л.К. Пакуляк, О.М. Їжакевич, С.В. Шатохіна).
«Активність малих тіл Сонячної системи за результатами спостережень у
широкому діапазоні геліоцентричних відстаней та чисельного моделювання»
(тема ІІІ-54-19 (410 В); номер держреєстрації 0119U000156)
Одним із завдань поляриметрії комет є порівняння характеристик фазових
залежностей поляризації коротко- і довгоперіодичних комет, що мають різні місця
походження та еволюцію. З цією метою проведено вимірювання ступеня поляризації
розсіяного випромінювання 6 короткоперіодичних комет (29P/Swassmann–Wachmann 1,
38P/Stephan–Oterma, 46P/Wirtanen, 68P/Klemola, 123P/West–Hartley, 260P/McNaught) і 4
довгоперіодичних комет (С/2017 T2 (PanSTARRS), C/2018Y1 (Iwamoto), C/2018 N2
(ASASSN), C2018 W2 (Africano)). Усі комети, за винятком 29P/Swassmann–Wachmann 1,
показують типову фазову залежність поляризації з мінімумом біля –1.5%.
Астероїд (162082) 1998 HL1 належить до сімейства потенційно небезпечних
астероїдів для Землі (АНЗ). В теперішній появі астероїд наблизився до Землі 25 жовтня
2019 р. на відстань 0.04155 а.о. Цей астероїд було класифіковано як астероїд типу
Аполлона. Діаметр астероїда (162082) 1998 HL1 оцінюється між 441 і 986 м.
Поляриметричні спостереження АНЗ 162082 проведено 25–28 жовтня 2019 р. на 2-м
телескопі RCC Обсерваторії Пік Терскол (Північний Кавказ), обладнаному новим
двоканальним поляриметром. Для спостережень використовували широкосмугові фільтри
V, R, I, близькі до системи Johnson-Cousins. Спостереження охоплювали діапазон фазових
кутів від 14.1 до 3.4 град. 31 жовтня (фазовий кут 27.0 град.) поляризацію астероїда
вимірювали з фільтрами V і R на такому ж двоканальному апертурному поляриметрі на
2.6-м телескопі Кримської астрофізичної обсерваторії. На жаль, погода була нестабільною і
вимірювання мають низьку точність.
Проведено аналіз спектральних, фотометричних та поляриметричних спостережень
далекої комети C/2014 A4 (SONEAR), які було проведено 5–7 листопада 2015 р. на 6-м
телескопі САО РАН за допомогою фокального редуктора SCORPIO-2. Геліоцентрична
відстань комети становила 4.2 а.о., а фазовий кут – 4.7°. У діапазоні довжин хвиль 3800–
7200 Å емісій не виявлено. Континуум показав ефект почервоніння з нормалізованим
градієнтом відбивної здатності (21.6±0.2) %/1000 Å в області 4650–6200 Å. В комі
виявлено фено-подібну структуру у напрямку на Сонце. Радіальні профілі поверхневої
яскравості показують відмінності у r-sdss та g-sdss фільтрах, що вказує на присутність
субмікронних та мікронних частинок у кометній комі. Колір пилу (g-r) коливається від
0.75m±0.05m до 0.45m±0.06m вздовж хвоста. Для діафрагми радіусом близько 20 000 км
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продукування пилу становить Afρ=680±18 см (для r-sdss) і 887±16 см (для g-sdss). Розподіл
поляризації по комі показує просторові варіації від приблизно –3% біля ядра до –8% на
кометоцентричній відстані близько 150 000 км. Проведене моделювання розподілу
кольору та поляризації по комі показало, що пилові частинки мають субмікронний розмір,
а їхній склад характеризується великою кількістю льоду та толіноподібної органіки.
Просторові зміни кольору та поляризації можна пояснити фрагментацією частинок по мірі
їхнього руху в комі.
Проведено аналіз зображень комети-кентавра 29P/Schwassmann-Wachmann 1 в
континуумі та емісії CO+. Ці зображення отримано протягом 2007–2009 рр. на 6-м
телескопі САО РАН. Виявлено, що розподіли пилу та іонів CO+ у комі відрізняються
морфологічно та змінюються залежно від рівня активності комети. Іони CO+ більш
сконцентровані в напрямку до ядра, ніж пиловий континуум. Визначено, що щільність
стовпця іонів CO+ змінювалася від 3.7×109 до 4.3×1010 іонів см–2. Оцінено швидкість
продукування іонів CO+ в межах від (7.01±2.7)×1024 до (1.15±0.5)×1026 іонів с–1. Проведено
аналіз можливих механізмів іонізації кометного матеріалу і показано, що ударна іонізація
частинками сонячного вітру, ймовірно, є основним механізмом іонізації на великих
геліоцентричних відстанях (П.П. Корсун, М.М. Кисельов, В.К. Розенбуш, О.В. Іванова, І.В.
Кулик, С.А. Борисенко, О.С. Шубіна, М.В. Андреєв).
ДОГОВІРНА ТЕМАТИКА
«Дослідження та інтерпретація акустичних коливань на Сонці за даними космічних
експериментів КОРОНАС-ДИФОС (Україна), SOHO (США) та наземних
спостережень»
(тема V-16-19(415 Кт); номер держреєстрації 0119U000676)
Побудовано геліосейсмологічні індекси активності Сонця. За даними тривалих
рядів даних космічного експерименту SOHO/GOLF (T.Appourchaux et al., A&A, 617, A108,
2018) зроблено оцінки змін потужностей р-мод в частотному інтервалі 2.6–5.6 МГц з
роздільною здатністю 0.25 року. Ці оцінки добре корелюють із змінами чисел Вольфа.
Крім того, оцінено зміну з часом потужності HIP-мод на частотах 5.6–8.5 МГц. Загальні
ходи обох геліосейсмологічних індексів суттєво відрізняються як між собою, так і між 23 і
24 циклами активності Сонця.
За даними космічних експериментів VIRGO/SPM та GOLF (SOHO) (тривалістю
відповідно 18 та 22 роки) досліджено особливості спектрів потужності коливань
яскравості та швидкості в околі акустичної частоти відсічки (~5.3 мГц), а також фазові
зсуви між різними каналами фотометру VIRGO на цій частоті. Результати зіставлено з
аналогічними даними, отриманими в експерименті КОРОНАС-ДИФОС. Виявлені
особливості вдалось добре описати моделю поширення хвиль в ізотермічній сонячній
атмосфері з урахуванням відбитих хвиль. Експериментально виявлені особливості спектрів
в околі акустичної частоти відсічки відрізняються для 23 і 24 циклів активності Сонця.
За результатами одночасних спектральних та спектрополяриметричних
спостережень активної ділянки (факел) в центрі сонячного диску, які були проведені на
телескопі VTT Інституту астрофізики на Канарах, досліджено вплив магнітного поля на
V_V зсув фаз та T_V зсув фаз п’ятихвилинних коливань між висотою h=0 км і висотою
h=1600 км.
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Основні результати: з ростом напруженості магнітного поля від 400 Гс до 1500 Гс
зсув фаз між коливаннями швидкості на висоті h=0 км та на висоті h=1600 км за
абсолютною величиною зменшується від -15 до 0 градусів. Зсув фаз між коливаннями
температури на висоті h=650 км та коливаннями швидкості на цій самій висоті змінюється
від +50 (В=400 Гс) до 0 градусів (В=1600 Гс).
Відповідно з ростом напруженості магнітного поля від 400 Гс до 1600 Гс хвиля, що
біжить вгору, перетворюється в стоячу, а її характер розповсюдження змінюється від
адіабатичного до ізотермічного (С.М. Осіпов, чл.-кор. НАН України Костик).
«Розроблення РКД експериментального зразка блоку СканПол-МСІП. Виготовлення
експериментального зразка блоку СканПол-МСІП в узгодженому складі»
(тема V-18-19 (419Д); номер держреєстрації 0119U002911)
Космічний експеримент Аерозоль-UA має на меті створення бази даних, яка
ґрунтується на безперервному вимірюванні зі супутника оптичних характеристик
аерозольних і хмарних частинок в атмосфері Землі протягом досить тривалого проміжку
часу. База даних потрібна для визначення часового та просторового розподілу кількості,
фізичних характеристик та хімічного складу тропосферних і стратосферних аерозолю і
хмарних частинок у земній атмосфері та оцінки їхнього впливу на погоду, клімат і міру
забруднення навколишнього середовища.
Нижче перелічено основні результати.
Розроблено схему-електричну принципову блока базової електроніки (ББЕ) та схеми
електричної принципової імітатора вузла матриці (ВМ) КПА АОС-МСІП.
Розроблено інформаційні моделі друкованих плат вузла матриці (ВМ), блока базової
електроніки (ББЕ), креслеників механічних деталей, складального кресленика
експериментального зразка АОС-МСІП (І.І. Синявський, Г.П. Міліневський, А.П. Бовчалюк,
В.О. Данилевський, Ю.С. Іванов, О.О.Делець, В.М. Пєтухов, Ж.М. Длугач).
«Оптичні спостереження Сонця
та моделювання хвильових процесів в атмосфері Сонця»
(тема V-15-19 (420Д); номер держреєстрації 0119U103753)
Для підтримки спостережень в радіодіапазоні одночасними спостереженнями в
оптичному діапазоні сонячного спектра у серпні−вересні 2019 р. проведено спектральні
спостереження профілів інтенсивності спектральних ліній з високою спектральною та
часовою роздільними здатностями. Ці два місяці потрапляють на епоху екстремального
мінімуму 24-го циклу сонячної активності (так званий період без плям − spotless period).
За вказаний період часу проведено 23 дні спостережень за допомогою Сонячного
горизонтального телескопа Ернеста Гуртовенка ГАО НАН України (головним чином в
діапазонах спектра навколо 625.2, 539.4 538.0 і 532.4 нм). Загалом отримано 6256 записів
спектра. В порівнянні із спостереженнями в серпні−вересні попередніх семи років
більшість ліній демонстрували мінімальну центральну інтенсивність і найбільшу
напівширину з малим розкидом даних. Це підтверджує наші попередні висновки про
зменшення градієнту температур у фотосфері в епоху мінімуму сонячної активності.
Новий набір тривимірних магнітогідродинамічних моделей, в яких вперше враховані
дисипація струмів («джоулів нагрів») та ефекти часткової іонізації, був використаний для
інтерпретації хвильових процесів в атмосфері Сонця. Ці моделі охоплюють не тільки
фотосферу, але і хромосферні шари вище від температурного мінімуму, що дозволило
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проаналізувати характер розповсюдження звукових хвиль від нижньої фотосфери до
хромосфери. Зокрема, досліджено залежність амплітуди хвильових коливань інтенсивності та
швидкості від величини напруженості магнітного поля, а також зсув фаз між коливаннями
швидкості та температури на різних висотах у цих моделях. Крім того, виконано порівняння
результатів
моделювання
з
одночасними
спектральними,
фільтровими
та
спектрополяриметричними спостережен-нями, які були проведені раніше на вакуумному телескопі
VTT Інституту Астрофізики на Канарах (о. Тенеріфе, Іспанія). Вперше виявлено, що сонячні
факели яскраві відносно навколишньої речовини не тільки завдяки ефекту Вільсона, але і
завдяки тому, що температура плазми у них, скоріш за все, вища за навколишнє
немагнітне оточення (С.М. Осіпов, чл.-кор. НАН України Р.І. Костик, Н.Г. Щукіна,
М.І.Пішкало, О.В. Хоменко).
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ,
СПРЯМОВАНА НА ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Проведено оцінки забруднення повітря аерозольними частинками (Particulate Matter –
частинки з аеродинамічним діаметром меншим від 1, 2.5 та 10 мікрометрів)
РМ1/РМ2.5/РМ10 та приземним озоном О3 з метою моніторингу якості повітря в м. Києві.
Оцінки якості приземної атмосфери виконано за допомогою мобільних лазерних моніторів
SDL607 та SDL307 в окремих районах м. Києва. Проведено також профілювання
забруднення РМ2.5/РМ10 за допомогою мобільного пункту вулицями і трасами Києва
автомобілями. Визначення забруднення частинками РМ1/РМ2.5/РМ10 проводились також
за допомогою експериментальних робочих макетів прототипу мобільного датчика
вимірювань приземного аерозолю на базі платформи Arduino.
Макети мобільного датчика якості повітря також випробувались для оцінки
вертикального розподілу аерозолю в атмосфері за допомогою квадрокоптера DJI Mavic
Pro. Були визначені сезонні зміни середньомісячних концентрацій РМ2.5 і РМ10. У
звітному році найбільші середньомісячні концентрації РМ10 спостерігались у січні–
березні – до 33 мкг/м3, та у квітні – до 42 мкг/м3, а концентрації РМ2.5 у квітні –
до
30 мкг/м3. Але миттєві значення цих параметрів часто досягали значень 80 мкг/м3 (РМ2.5)
і 150 мкг/м3 (РМ10), що свідчить про суттєве забруднення навколишнього середовища.
Другим за важливістю параметром якості навколишнього середовища є концентрація
приземного озону в повітрі. За отриманими даними у парковій зоні (ГАО НАН України)
максимальні значення О3 досягають 15 ppb за період з вересня по листопад 2019 р. Але
середні за місяць концентрації приземного озону в повітрі в м. Києві у 2019 р. мають
максимум у червні – до 1.4 ГДК. Піки максимальних концентрацій приземного озону
фіксувалися в травні і червні 2019 рр. в період максимальної сонячної освітленості – до
0.27 мг/м3 (перевищення ГДК 45 ppb у 3 рази). Отримані дані вимірювань мають бути
використані для визначення відповідних ризиків для здоров’я людини, а також прийняття
рішень з покращення стану навколишнього середовища і створення інформаційних
попереджень для жителів міста Міністерством енергетики та охорони довкілля України,
КМДА, Регіональним представництвом ВООЗ в Україні (М.Г. Сосонкін, Г.П.Міліневський,
І.І. Синявський).
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ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, що їх виконувала установа

Вид тематики наукових досліджень

1

1. Державна тематика:
1.1. Тематика, що виконувалась за завданнями
державних цільових програм, державним
замовником яких визначено НАН України
(прикладні дослідження).
1.2. Тематика, яка виконувалась за Державним
замовленням на науково-технічну продукцію з
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
(прикладні дослідження).
1.3. Проекти Державного фонду фундаментальних
досліджень (крім п.1.4.).
1.4. Гранти Президента України (для підтримки
наукових досліджень молодих учених; для докторів
наук; для обдарованої молоді).
фундаментальні дослідження;
прикладні дослідження.
2. Програмно-цільова та конкурсна тематика
НАН України
2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями
цільових програм фундаментальних досліджень
НАН України**, у т.ч.

Кількість наукових і науково-технічних робіт, що
виконувались у звітному році
в т.ч. завершених у
Разом
звітному році
загальний спеціальний
загальний
спеціальний
фонд
фонд
фонд
фонд
2
3
4
5
х
Х
х
Х

Х

х

х

загальний
фонд
6
х

Х

х

X

Обсяг фінансування,
тис. грн.

х

Спеціальний
фонд
7
Х

Х

х

x

х

х

х

х

х

х

х

Х

х

х

7

-

2

-

1750,000

-

4

-

1

-

1450,000

-
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2.1.1. в межах бюджетної програми 6541030:
3

-

-

-

850,000

-

2.1.2. в межах бюджетної програми 6541230:

1

-

1

-

600,000

-

2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями
цільових програм прикладних досліджень НАН
України ***, у т.ч.

1

-

1

-

200,000

-

2.2.1. в межах бюджетної програми 6541030

-

-

-

-

-

-

2.2.2. в межах бюджетної програми 6541230

1

-

1

-

200,0

-

2.3. Тематика, що виконувалась в рамках спільних
конкурсів з:
Українським науково-технологічним центром
(УНТЦ) (прикладні дослідження);
в межах бюджетної програми 6541030

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в межах бюджетної програми 6541230
НАН Білорусі (фундаментальні дослідження);
Національним центром наукових досліджень
Франції (CNRS) (фундаментальні дослідження), в
т.ч.:
в межах бюджетної програми 6541030
в межах бюджетної програми 6541230
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Європейським (Міжнародним) науковим
об’єднанням GDRE(I) (фундаментальні
дослідження).
Інші спільні проекти за конкурсами та
програмами (EISCAT тощо):

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

фундаментальні дослідження

прикладні дослідження

2.4. Наукові, науково-технічні проекти
та розробки **** (прикладні дослідження), в т.ч.:
2.4.1 в межах бюджетної програми 6541030

2.4.2 в межах бюджетної програми 6541230

2.5. Науково-дослідні роботи молодих учених НАН
України (фундаментальні дослідження).
2.6. Наукові гранти дослідницьких лабораторій
(груп)
2.7. Інфраструктурні програми ***** (прикладні
дослідження).
3. Відомча тематика:
3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями
цільових наукових програм відділень НАН України

2

-

-

-

100,0

х

Х

15

-

6

-

16663,776

-

2

-

1

-

2256,220

-

Х

-

Х

34

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

(фундаментальні дослідження), в т.ч.:
3.1.1. в межах бюджетної програми 6541030
3.1.2. в межах бюджетної програми 6541230
3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що
фінансувалась за бюджетною програмою 6541030.
3.3. Тематика прикладних досліджень, що
фінансувалась за бюджетною програмою 6541030.
3.4. Тематика, що фінансувалась за бюджетною
програмою 6541140 (прикладні дослідження).
3.5. Тематика фундаментальних досліджень, що
фінансувалась за бюджетною програмою 6541230.
3.6. Тематика прикладних досліджень, що
фінансувалась за бюджетною програмою 6541230.
4. Пошукова тематика:
4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною
програмою 6541030 (фундаментальні дослідження).
4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною
програмою 6541030 (прикладні дослідження).
5. Договірна тематика (виконання науководослідних робіт для сторонніх замовників та за
рахунок грантів, крім п.п. 1.2.―1.4.).
5.1. Тематика, яку фінансували в рамках договорів і
контрактів із вітчизняними та іноземними
замовниками (фундаментальні дослідження).
5.2. Тематика, яку фінансували в рамках договорів і
контрактів із вітчизняними та іноземними
замовниками (прикладні дослідження).

1

-

-

2256,220

-

-

-

11

-

4

-

12103,96

-

1

-

-

-

953,596

-

2

-

2

-

1350,000

-

Х

х

Х

х

x

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

x

Х

Х

3

-

1

-

960,0

х

2

х

1

Х

160,0

х

1

х

-

Х

800,0
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5.3. Тематика, що виконувалась за рахунок грантів
міжнародних та закордонних організацій:
фундаментальні дослідження;

х

х

х

прикладні дослідження
ЗАГАЛОМ

22

3

х

х

Х

х

Х

х

Х

8

1

18413,776

Х

960,0
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II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень
та за тематикою, що виконувалася за завданнями державних цільових програм
загального фонду Державного бюджету України
№
п/п

1
2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

Кількість тем (проектів, завдань, розробок)
Найменування напрямку

Фундаментальні дослідження
(КПКВК 6541030) – всього
Здійснення прикладних
наукових та науково-технічних
розробок (КПКВК
6541030 i 6541140) всього,
у тому числі:
Прикладні наукові та науковотехнічні розробки (науководослідні роботи)
Прикладні наукові та науковотехнічні розробки (дослідноконструкторські роботи)
Прикладні наукові та науковотехнічні розробки
(експериментальні випробування
завершених розробок)
Виконання державних
цільових програм (КПКВК
6541030 i 6541140 ) – всього,
у тому числі:
Виконання державних цільових
програм (науково-дослідні
роботи)
Виконання державних цільових
програм (дослідноконструкторські роботи)
Виконання державних цільових
програм (експериментальні
випробування завершених
розробок)

в т.ч.
впроваджених

Обсяги
фінансування
(тис. грн.)

разом

в т.ч.
завершених

20

7

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

–

-

-

-

–

-

-

-

–

-

-

-

–

-

17260,180
0

200,000

200,0
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IІІ. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх
організацій (за договорами та контрактами, в т.ч.
зовнішньоекономічними)
За договірною тематикою проводилися такі роботи:
1. Оптичні спостереження Сонця та моделювання хвильових процесів в атмосфері Сонця
(номер держреєстрації 0119U103753; договір з РІ НАН України № 4-19Н від 03.09.2019
р.).
2. Дослідження та інтерпретація акустичних коливань на Сонці за даними космічних
експериментів КОРОНАС-ДИФОС (Україна), SOHO (США) та наземних спостережень
(номер держреєстрації 0119U000676; договір з ІКД НАН та ДКА України № 1-02/19-1 від
18.04.2019 р.).
На замовлення ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля:
3. Розроблення РКД експериментального зразка блоку СканПол-МСІП. Виготовлення
експериментального зразка блоку СканПол-МСІП в узгодженому складі (номер
держреєстрації 0119U102911; договір № 338-19 від 18.07.2019 р.).
Кількість госпдоговорів та
контрактів, виконаних ГАО НАН
України
(без включення грантів)
Усього
У т.ч. на замовлення
організацій
м.
УкраЗаруКиєва
їни
біжжя

3

1

2

0

Обсяги фінансування
тис.грн.
(без включення
Частка в
грантів)
загальному
Усього
У т.ч.
обсязі
контрактів
фінансування
з
%
іноземними
замовниками
960,0

-

4,955

Кількість
впроваджених
розробок

0

38

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

ІІІ-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів
державної влади (навести дані про кількість та стислий зміст науковоекспертних документів, зазначивши (щодо кожного документа) органи
державної влади, в інтересах та на замовлення яких вони підготовлені)

У складі експертної комісії НАН України працівники ГАО НАН України акад. НАН
України Я.С. Яцків та І.Б. Вавилова здійснювали експертизу Загальнодержавної цільової
комплексної науково-технічної космічної програми України на 2020−2024 рр., яку розробило
Державне космічне агентство України на замовлення Кабінету міністрів України.
Надано експертний висновок щодо проекту Постанови ВР України «Про скасування
переведення годинника на літній і зимовий час, встановлення порядку обчислення часу на
території України», поданий народним депутатом України Писаренком В.В., та експертний
висновок щодо проекту Постанови ВР України «Про встановлення порядку обчислення часу на
території України», поданий народним депутатом України Бубликом Ю.В. (акад. НАН України
Я.С. Яцків).
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ІV. Дані про створену та впроваджену наукову і науково-технічну продукцію*

Класифікація наукової (науковотехнічної) продукції

Створено
продукції

Фундаментальні
дослідження
Загальний Спеціальний
фонд
фонд

ФОРМА ІV-1

Впроваджено
Продукції

Прикладні дослідження
Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Фундаментальні
дослідження
Загальний Спеціальний
фонд
фонд

одиниць

Прикладні дослідження
Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

За бюджетною програмою 654 1030
1. Види виробів (прилади і
системи, пристрої, агрегати,
установки та їх компоненти;
лабораторні макети і дослідні
зразки; хімічні речовини,
препарати, біологічно активні
речовини; програмні продукти)
1.1. з них техніки
2. Технології
3. Матеріали
4. Сорти рослин та породи
тварин
5. Методи, теорії (в тому числі і
наукові концепції)
6. Інше:
6.1. Заключні чи проміжні
звіти
6.2. Монографії (або їх глави)
6.3. Підручники, посібники,
довідники, словники
6.4. Рекомендації, методичні
рекомендації, технологічні

2

1

3
23

2

1

1

16

2

1

1

2
3
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рекомендації, методики,
технологічні інструкції
6.5. Проекти законодавчих та
нормативних актів (закон,
концепція, стратегія, стандарт
тощо)
6.6. Математичні моделі
6.7. Технічна документація,
технічні умови, стандарт,
регламент, тощо
6.8.Наукові, аналітичні
доповіді та записки
6.9.Експертні (науковоекспертні) висновки
6.10. Штами та лінії
мікроорганізмів, культури
клітин; дослідні та
експериментальні зразки
біологічного походження,
колекції

2

За бюджетною програмою 654 1230
1. Види виробів (прилади і
системи, пристрої, агрегати,
установки та їх компоненти;
лабораторні макети і дослідні
зразки; хімічні речовини,
препарати, біологічно активні
речовини; програмні продукти)
1.1. з них техніки
2. Технології
3. Матеріали
4. Сорти рослин та породи
тварин
5. Методи, теорії (в тому числі і

2

Х

Х

Х

Х

1

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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наукові концепції)
6. Інше:
6.1. Заключні чи проміжні
звіти
6.2. Монографії (або їх глави)
6.3. Підручники, посібники,
довідники, словники
6.4. Рекомендації, методичні
рекомендації, технологічні
рекомендації, методики,
технологічні інструкції
6.5. Проекти законодавчих та
нормативних актів (закон,
концепція, стратегія, стандарт
тощо)
6.6. Математичні моделі
6.7. Технічна документація,
технічні умови, стандарт,
регламент тощо
6.8.Наукові, аналітичні
доповіді та записки
6.9.Експертні (науковоекспертні) висновки
6.10. Штами та лінії
мікроорганізмів, культури
клітин; дослідні та
експериментальні зразки
біологічного походження,
колекції

3

Х

1

Х

Х

Х

3

Х

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

* – дані мають відповідати інформації, що відображається в системі РІТ НОД НАН України
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ФОРМА IV-2

Приклади розробок, впроваджених у галузях економіки в 2019 році *
№
п/п

Назва
розробки
(автори)

Призначення Вид
тематики

Загальне
фінансування
за всі роки
створення
розробки
(млн. грн.)

Показники
Місце
Дата
Перспективи
результативності, впровадження впровадження подальшого
значення для
використання
галузей
економіки,
економічна
ефективність

*- дані мають відповідати інформації, що відображується в системі РІТ НОД НАН України
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ФОРМА ІV-3

Дані про досягнення результативних показників за бюджетною програмою
6541230
№
з/п

1

1.1
1.2
2

2.1

3

3.1
3.2
4
5

6
7
8
9

10

Показники
І. затрат
Кількість виконуваних пріоритетних наукових досліджень і
науково-технічних (експериментальних) розробок
науковими підрозділами категорії А (перший напрям
використання коштів за бюджетною програмою), разом, у
т.ч.:
фундаментальні наукові дослідження
прикладні наукові дослідження
Кількість наукових підрозділів, залучених до виконання на
конкурсній основі найважливіших для держави наукових
досліджень і науково-технічних (експериментальних)
розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових
наукових проектів (другий напрям використання коштів за
бюджетною програмою), разом, у т.ч.:
наукових підрозділів категорії А (мають вагомі наукові і
практичні результати широкого національного і
міжнародного значення)
Кількість виконуваних на конкурсній основі найважливіших
для держави наукових досліджень і науково-технічних
(експериментальних) розробок відповідно до цільових
програм і окремих цільових наукових проектів, разом, у т.ч.:
фундаментальні наукові дослідження
прикладні наукові дослідження
Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких
лабораторій (груп) молодих вчених
Кількість наукових досліджень і науково-технічних
(експериментальних) розробок, які проводяться
дослідницькими лабораторіями (групами) молодих вчених
Кількість спільних міжнародних наукових досліджень, які
проводяться на конкурсній основі
Проведено ремонтів існуючого наукового обладнання
(поточні видатки)
Придбано новітнє та модернізовано існуюче наукове
обладнання (капітальні видатки)
Кількість придбаного новітнього обладнання та
комплектуючих для модернізації існуючого наукового
обладнання
Кількість придбаних комплектуючих та витратних
матеріалів для ремонту наукового обладнання

Кількість

Обсяг
фінансування
тис.грн.

2

1350,000

2

1350,0

2

х

2

х

2

800,000

1
1

600,000
200,000
х

х
х
х
х
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1

1.1
2

2.1
3

3.1
4
5

5.1

5.2
6

6.1

6.2
7

ІІ. продукту
Кількість публікацій з новими важливими результатами, які
відповідають міжнародним стандартам високого рівня, в
наукових виданнях, разом, у т.ч.:
в іноземних наукових виданнях
Кількість завершених науковими підрозділами категорії А
пріоритетних наукових досліджень і науковотехнічних(експериментальних) розробок, разом, у т.ч.:
результати яких перевищують кращі світові аналоги
Кількість завершених наукових досліджень і науковотехнічних (експериментальних) розробок відповідно до
цільових програм і окремих цільових наукових (науковотехнічних) проектів, разом, у т.ч.:
результати яких перевищують кращі світові аналоги
Кількість завершених завдань за спільними міжнародними
проектами
Кількість створеної новітньої науково-технічної продукції
(нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин,
методів, теорій та інше), разом, у т.ч.:
при виконанні наукових досліджень і науково-технічних
(експериментальних) розробок науковими підрозділами
категорії А
при виконанні цільових програм і окремих цільових
наукових проектів
Кількість впровадженої новітньої науково-технічної
продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів,
сортів рослин, методів, теорій та інше), разом, у т.ч.:
при виконанні наукових досліджень і науково-технічних
(експериментальних) розробок науковими підрозділами
категорії А
при виконанні цільових програм і окремих цільових
наукових проектів
Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та корисні
моделі

х

2

х
1350,000

2

1350,000

2

800,000

6

х

4

х

2

х
х
х
х
х
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V. Координація наукової діяльності
Протягом багатьох років Головна астрономічна обсерваторія НАН України координує в
Україні наукові дослідження з напряму 1.4.10. Астрофізика, астрономія, радіоастрономія.
Відділ астрометрії та космічної геодинаміки виступає ініціатором і координатором з
проблеми вивчення обертання Землі, організатором мережі станцій ГНСС і ЛЛС-спостережень та
координатно-часового забезпечення

об’єктів науки, господарства та оборони України, був

співвиконавцем Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на
2018-2022 рр.
У 2019 р. тривало наукове співробітництво з 1) мережею ЛЛС- та GPS-станцій (підтримка та
координація роботи лазерних і перманентних GPS-станцій); 2) Харківським національним
університетом радіоелектроніки (ХНУРЕ); 3) Львівським національним університетом імені Івана
Франка; 4) Миколаївською астрономічною обсерваторією; 5) Астрономічною обсерваторією КНУ ім.
Тараса Шевченка.
Відділ оптики атмосфери та приладобудування був співвиконавцем Цільової програми
НАН України «Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як
націона-льний сегмент проекту Горизонт-2020 ERA-PLANET» (ERA-PLANET/UA).
Відділ позагалактичної астрономії та астроінформатики. Співробітники відділу беруть
участь у координації робіт зі створення Об’єднаного цифрового архіву астроплатівок Української
віртуальної обсерваторії, яка є членом Міжнародного альянсу віртуальних обсерваторій. Відділ був
співвиконавцем Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на
2018–2022 рр. Завідувач відділу є вченим секретарем Ради з космічних досліджень НАН України.
Друге відділення взяло участь у слуханнях в Комітеті Верховної Ради України з питань освіти,
науки та іновацій на тему «Стан і перспективи розвитку природничо-математичної освіти в системі
загальної середньої освіти в Україні» (27.11.2019 р.), а також координує і підтримує роботу Української мережі оптичних станцій (УМОС).
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VІ. Конференції, семінари, з’їзди тощо
У 2019 р. ГАО НАН України була співорганізатором та організатором наведених у таблиці
конференцій.

Назва

Співорганізатори

Дата
Місце
проведе- провення
дення

Міжнародна
конференція
«26-та Відкрита
конференція
молодих вчених
з астрономії та
фізики космосу»

Київський
національний
універси- квітень,
тет імені 22—27
Тараса
Шевченка

Міжнародна
конференція
«Астрономія та
фізика космосу»

Київський
національний
університет імені
Тараса
Шевченка

Київ,
Україна

ГАО НАН
України
була
організатором

Понад 50

Загальна проблематика;
найвагоміші результати
заходу (рішення,
рекомендації, зміст
резолюції)
Сприяння науковим
дослідженням студентів та
аспірантів у галузі
природничо-математичних
дисциплін (астрономії,
космонавтики, геодезії, гео інформатики), поширення
знання, які формують у
молоді науковий світогляд

травень,
29—
Київ,
червень, Україна
01

19th Odessa Int. ГАО НАН
Astronomical
України
серпень, Одеса,
Gamow
була співУкраїна
11−19
органіConferenceзатором та
School
вела секцію
«Астроінформатика»
Міжн.наук.конф.
«Астрономія в
Україні:
від
археоастрономії
до астрофізики
високих енергій»
(приурочена до
75-річчя
Обсерваторії).

Кількість
учасників (в т. ч. з
країн
далекого
зарубіжжя,
з країн СНД)

липень,
15−17

Київ,
Україна

Понад 100

Публікація найвагоміших
статей в журналі «Odessa
Astron. Рubl.», рішення
конференції

Обмін результатами
досліджень з різних галузей
астрономії, в.т.ч. історії
56 (7 зарубіжних) астрономії
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Інформація про заплановані на 2020 рік заходи,
в яких установа є організатором або співорганізатором:

Назва

Дата
навести проведення

(Назви
заходів
українською, російською та
англійською мовами)

Міжнародна конференція
«27-ма
Відкрита
конференція
молодих
вчених з астрономії та
фізики космосу»

Місце
проведення

квітень,
2020 р.

Київ, Україна

Перелік
Посилання на веб-сайт
співорганізаторів Інституту або
конференції
Київський
http://science.univ.kiev.u
національ-ний
a/research/confereces
універси-тет
імені
Тараса
Шевченка

Международная
конференция
«27Открытая конференция
молодых
ученых
по
астрономии и физике
космоса»
27th Open Conference of
Young
Scientists
in
Astronomy and Space
Physics
20-та Міжнародна
астрономічна Гамовська
конференція-школа
20-я Международная
астрономическая
Гамовская конференцияшкола

Від України:
серпень,

Одеса,

2020 р.

Україна

ОНУ ім.
І.І.Мечникова,
РІ НАН України,
УАА

http://gamow.odessa.ua/

20th International
Astronomical Gamow
Conference-School
Семінар з космічних
досліджень

6-7 семінарів на
Семинар по космическим рік
исследованиям

Київ, Україна

http://mao.kiev.ua

Space research seminar
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VІІ. Створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності
ГАО НАН України володіє двома патентами разом із НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» на
дві корисні моделі:
№ 61989 «Статичний вузькосмуговий фільтровий поляриметр»
(винахідники: М.Д. Гераїмчук, П.В. Неводовський, Є.П. Неводовський);
№ 64267 «Бортовий статичний поляриметр»
(винахідники: М.Д. Гераїмчук, П.В. Неводовський, Є.П. Неводовський).
Співробітники ГАО НАН України мають авторське право на твір № 62435 — «Пакет программ
для первичной обработки сканированных изображений фотографических пластинок из архивов
Виртуальных обсерваторий» (Андрук В.М., Процюк Ю.І.) та авторське право на твір №62434 —
комп’ютерна програма «Астрометрическая редукция звездообразных объектов на изображениях
фотопластинок после первичной обработки» (Андрук В.М., Процюк Ю.І.).
У 2019 р. співробітники ГАО НАН України отримали такі авторські світоцтва :
1. Власенко В.П., Саваневич В.Є., Хламов С.В., Брюховецький О.Б., Вавилова I.Б. (2019).
Свід. про реєстр. авт. права № 85428. Україна. Комп’ютерна програма «Програма розрахунку
інструментального блиску зірок на CCD-кадрах з нормуванням NormInstBrightStar». Дата реєстрації
06.02.2019.
2. Погорелов А.В., Саваневич В.Є., Хламов С.В., Вавилова I.Б. (2019). Свід. про реєстр. авт.
права № 85426. Україна. Комп’ютерна програма «Програма служби обробки та зберігання CCDкадрів та даних їх обробки CLTService». Дата реєстрації: 06.02.2019.
3. Власенко В.П., Саваневич В.Є., Хламов С.В., Брюховецький О.Б., Iващенко Ю.М.,
Погорелов А.В. (2019). Свід. про реєстр. авт. права № 85427. Україна. Комп’ютерна програма
«Програма оцінки положення об'єкта на цифровому кадрі з профілем зображення, що не задається
аналітично ObjPosEstimator». Дата реєстрації: 06.02.2019.
4. Власенко В. П., Саваневич В. Є., Хламов С. В., Брюховецький О.Б. (2019). Свід. про
реєстр. авт. права № 85429. Україна. Комп’ютерна програма «Програма узгодженої фільтрації кадрів
телескопа, що отримані без добового ведення MatchedFilter». Дата реєстрації: 06.02.2019.
5. Діков Є.М., Саваневич В.Є., Хламов С.В., Брюховецький О.Б., Iващенко Ю.М. (2019).
Свід. про реєстр. авт. права № 85430. Україна. Комп’ютерна програма «Програма автоматичного
супроводу та відображення об’єктів на CCD-кадрах AutoGuidance». Дата реєстрації: 06.02.2019.

Дані зі створення, охорони та використання об’єктів інтелектуальної власності наведено за
формами VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VII-5, VII-6.
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VIII. Видавнича діяльність
Періодичні видання
1. У 2019 р. ГАО НАН України продовжувала видавати науковий журнал «Кинематика и
физика небесных тел»
(протягом року видано 6 чисел журналу загальним обсягом 43.8 обл.-вид. арк.).
2. Тривало видання науково-практичного журналу НАН України та Державного космічного
агентства України «Космічна наука і технологія»
(вийшло друком 6 випусків загальним обсягом 55.56 обл.-вид. арк.),
3. Тривало видання науково-популярного журналу «Світогляд»
(видано 6 чисел загальним обсягом 87 обл.-вид. арк.).
Книжки
Вийшла друком наукова монографія:
УДК 523.4
Відьмаченко А.П., Мороженко О.В.; Фізичні параметри планет земного типу і їх супутників. −
/МОН України, Нац. університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП України), ГАО
НАН України/. – Київ. Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2019. – 468 с. (27,2 ум. др.
арк.). – 300 пр. – ISBN 978-617-7630-87-5.
Резюме. Розглянуто історію вивчення та космогонію тіл Сонячної системи, сучасний стан
космогонії планетних тіл, процеси утворення планет і їхніх супутників, особливості внутрішньої
будови планет земного типу і Місяця, магнітні поля планет земної групи і їх супутників. У перших
розділах представлено

загальні питання формування випромінювання що дифузно-відбите

шершавими поверхнями, умови
випромінювання

(фотометричні

освітлення планетних тіл, параметри
поляризаційні

та

теплові

поля відбитого ними

властивості),

радіолокаційні

спостереження планет земної групи і їх супутників. Наведено основні результати дослідження
планет земного типу і їх супутників. Видання розраховане для використання викладачами ВУЗів
студентами, які спеціалізуються з фізичних методів дослідження, експериментальної фізики і фізики
тіл Сонячної системи.
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Вийшли друком науково-популярні монографії:
1. УДК 929:[52/53](477)
Ярослав Яцків; Хроніки постювілейного життя. 2011−2015. − /НАН України, ГАО НАН
України/. – Київ. 2019. – 366 с. (32,94 обл.-вид арк.). – 100 пр. – ISBN 978-966-02-8613-9.
Резюме.

Документально-автобіографічний нарис про наукову, просвітницьку та громадську

діяльність видатного вченого та громадського діяча, д.ф.-м.н., директора Головної астрономічної
обсерваторії НАН України Ярослава Степановича Яцківа протягом 2011-2015 рр. Події життя автора
тісно переплітаються з подіями у науковому житті світу та України. Книга містить велику кількість
фактичного матеріалу про ці події, а також їхні авторські оцінки.
2. УДК 520.1
Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України: від ідеї створення до
міжнародного визнання (за ред. Я.С. Яцківа). (Видання друге, доповнене та доопрацьоване). − /НАН
України, ГАО НАН України/. – Київ. Наукова думка, 2019. – 416 с. (35,2 обл.-вид арк.). – 200 пр. –
ISBN 978-966-00-1713-9.
Резюме. Книгу присвячено історії створення та розвитку Головної астрономічної обсерваторії
НАН України. На підставі архівних матеріалів описано зусилля та наполегливість академіка О.Я.
Орлова щодо побудови академічної обсерваторії за планом першого президента Академії наук
України В.І. Вернадського. Викладено складний тернистий шлях Обсерваторії від зародження до її
міжнародного визнання, її здобутки, відкриття, досягнення, створення української астрономічної
школи.
3,4. (дві книжки в одній).
УДК 52(075.4)
Валентина Боровик, Іван

Крячко; Астрономія. Самовчитель. − /НАН України, ГАО НАН

України/. − Київ. Академперіодика, 2019.– 142 с. (7,18 обл.-вид арк.). – 300 пр. – ISBN 978-966-360393-3.
Резюме. Це наукове-популярне видання висвітлює основні відомості з царини сучасної
астрономії – як навчальний матеріал для самостійного опанування читачем. Воно стане у пригоді
тим, хто бажає самостійно ознайомитися із азами астрономічної науки, ним зможуть скористатися
школярі та вчителі.

51

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

УДК 52(075.4)
Каміль Фламмаріон; Популярна астрономія (переклад з рос. видання). − /НАН України, ГАО
НАН України/. − Київ. Академперіодика, 2019.– 190 с. (10,52 обл.-вид. арк.). – 300 пр. – ISBN 978966-360-393-3.
Резюме. Автор книжки «Популярна астрономія» - знаменитий французький популяризатор
астрономії ХІХ – початку ХХ століття Каміль Фламмаріон. Викладений тут матеріал і донині не
втратив актуальності, тому стане добрим помічником учителям, та ін., які бажають ознайомити дітей
із першопочатком астрономії.
У книжці подано елементарні астрономічні відомості у простій та цікавій формі, отож вона
розрахована на широкий читацький загал.
5. УДК 52(059)
«Астрономічний календар» на 2020 р. (випуск 66). − /НАН України, ГАО НАН України, УАА/.
– Київ. Академперіодика, 2019. – 416 с. (21,16 обл.-вид. арк.). – 200 пр. – ISBN 978-966-360-395-7.
Резюме. У довідниковій частині щорічника наведено табель-календар на 2020 р. відомості про
хронологію за найуживанішими календарями народів світу, основні велични для Сонця, Землі,
Місяця й планет, еферемиди Сонця, Місяця і планет, час сходу та заходу Сонця, Місяця і планет,
моменти кульмінації і фази Місяця, планетні конфігурації, відомості про видимість на небі великих
планет і галілеєвих супутників Юпітера, про яскраві й змінні зорі, про туманності, комети, покриття
зір Місяцем та астероїдами, метеорні потоки, затемнення та про інші небесні явища.
У статтях розкрито про сучасний стан досліджень в окремих галузях астрономії та подано
інформацію про пам’ятні дати в історії астрономії та космонавтики. Як довідних і посібник для
практичних робіт книжка може стати в пригоді широкому загалові користувачів: спеціалістам з
астрономії та інших галузей науки, викладачам, студентам, школярам, аматорам астрономії.
Форми VІІІ-I і VІІІ-IІ наведено нижче.
Форма VІІІ-IІІ порожня.
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IХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво
Протягом звітного року ГАО НАН України підтримувала широкі міжнародні наукові зв’язки з
багатьма астрономічними установами інших країн.
Кілька прикладів:
1.Співробітники АКІОЦ підтримують наукові контакти та розробляють програми спільних наукових
досліджень із суперкомп’ютерними центрами в Німеччині, Китаї, Японії.

2. У 2019 р. Відділ астрометрії та космічної геодинаміки продовжував наукове співробітництво з
Латвійським національним університетом (участь у роботах з розробки схеми синхронізації дзеркал
приймально-передавального

тракту

для

Ризької

лазерної

станції та

проведення

тестувань

інтерфейсних плат для оптичних датчиків кута фірми HEIDENHAIN) та Обсерваторією Латвійського
університету в Балдоне.
3. Співробітники Лабораторії фізики галактик з активним зореутворенням проводили
дослідження спіральних і неправильних галактик – спільно з астрофізиками Астрономічного центру
Гейдельберзького університету (Гейдельберг, Німеччина),

інституту астрофізики Андалусії

(Гранада, Іспанія).
4.

Відділ

позагалактичної

астрономії

та

астроінформатики.

Співробітники

відділу

позагалактичної астрономії та астроінформатики продовжують співробітництво з Бельгійським
інститутом космічної аерономії, Болонським університетом (Італія), Інститутом астрономії
Латвійського університету, Інститутом астрономії АН Узбекистану, Інститутом експериментільної
фізики Словацької АН, Національним астрономічним інститутом Таїланду (є Угода про
співробітництво), , Університетом міста Ватерлоу (Канада).
Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків є президентом Української
астрономічної асоціації, членом робочої групи МАС з підготовки 2-ї реалізації Небесної системи
координат ICRF, членом наукового оргкомітету «JOURNEES», з 2016 р. представляє Україну в
директораті журналу «Astronomy and Astrophysics».
Членами Міжнародного астрономічного союзу (МАС) у 2019 р. були А.П.Відьмаченко,
О.В.Мороженко, Ж.М. Длугач, чл.-кор. НАН України Р.І. Костик, чл.-кор. НАН України Н.Г.Щукіна
та ін. (приблизно 40 співробітників Обсерваторії).
Членами Європейського астрономічного союзу (ЄАС) у 2019 р. були: О.В. Мороженко,
Ж.М.Длугач, чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна та інші (понад 20 співробітників Обсерваторії).
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Акад. НАН України Я.С. Яцків ― член Польської академії наук, член редколегій журналів
«Artificial satellites», заступник головного редактора журналів «Наука та інновації» і «Космічна наука
і технологія», головний редактор журналів «Кинематика и физика небесних тел» і «Світогляд».
Чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна ― віце-президент комісії № 12 «Радіація і структура
Сонця», відділення Е «Сонце і геліосфера» Міжнародного астрономічного союзу (МАС),
асоційований член Міжнародної комісії з космічного співробітництва (COSPAR).
А.П. Відьмаченко ― дійсний член Академії наук вищої школи України і член-кореспондент
Академії наук Республіки Болівія.
І.Б. Вавилова ― академік Міжнародної академії астронавтики, член Національного комітету
COSPAR, учений секретар Ради з космічних досліджень НАН України, віце-президент Української
астрономічної асоціації, заступник головного редактора журналу «Світогляд», відповідальний
секретар редколегії журналу «Космічна наука і технологія». Акад. НАН України Ю.І. Ізотов ―
член комітету Південно-Європейської обсерваторії щодо розподілу спостережного часу на великих
телескопах, головний редактор журналу «Advances in Astronomy and Space Physics».
Чл.-кор. НАН України Р.І. Костик ― член редколегій журналу «Serbian Astronomical Journal»
(Югославія) і українського часопису «Журнал фізичних досліджень» (м. Львів).
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Х. Зовнішньоекономічна діяльність
ГАО НАН України не провадить зовнішньоекономічної діяльності.
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ХІ. Результати підприємницької діяльності
ГАО НАН України є співзасновником ТОВ «Астрогеодин», в якому їй належить 61%. За
звітний період ТОВ «Астрогеодин» не вело фінансової діяльності.
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ХІІ. Діяльність дослідно-виробничої бази*
ГАО НАН України не має дослідно-виробничої бази.
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ХІІІ. Кадри
1. Загальна характеристика кадрів:
За станом на 31.12.2019 р. в ГАО НАН України працює 142 осіб (у 2018 р. – 147), в тому числі:
наукових працівників

- 71 (2018 р. – 91)

докторів наук

- 13 (2018 р. – 13)

кандидатів наук

- 47 (2018 р. – 48)

Детальну характеристику наведено за формою 1-к, що додається.

2. У 2019 р. не було обрано жодного вченого із ГАО НАН України до державних академій наук
України.

3. Показники підготовки наукових кадрів.
Згідно з Постановою Президії НАН України № 301 від 03.11.2004 р. ГАО НАН України має
план підготовки наукових кадрів. Відповідно до цього плану, в 2019 р. співробітники ГАО НАН
України планували захистити одну кандидатську дисертацію (за спеціальністю 01.03.03 –
Геліофізика і фізика Сонячної системи).
У звітному році захищено одну кандидатську дисертацію (диплом ще не отримано):
О.С.Шубіна (1992 р.н., за спеціальністю 01.03.03 – Геліофізика і фізика Сонячної системи); одну
докторську дисертацію подано до захисту: І.Б. Вавилова (1959 р.н., за спеціальністю 01.03.02 –
Астрофізика, радіоастрономія); одну кандидатську дисертацію подано до захисту: О.М. Іванюк
(1983 р.н., за спеціальністю 01.03.02 – Астрофізика, радіоастрономія) .
4. Відомості про роботу аспірантури та докторантури.
У 2019 р. в аспірантуру ГАО НАН України не зараховано жодної особи.
У 2019 р. аспірантуру ГАО НАН України не закінчила жодна особа.
Станом на 1 січня 2020 р. в аспірантурі ГАО НАН України не навчається жодна особа.
У 2019 р. докторантуру ГАО НАН України закінчила 1 особа.
Станом на 1 січня 2020 р. в докторантурі ГАО НАН України ніхто не навчається.
Іноземців-аспірантів у ГАО НАН України немає.
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5. Кількість аспірантів та молодих учених − стипендіатів НАН України, Президента України та ін.:
стипендію НАН України – отримують 3 особи;
стипендію Президента України – отримують 3 особи.

6. Стажування:
Ю. В. Бабик стажувався в Канаді з 26.02.2019 р. до 31.07.2019 р.;
А. А. Елиїв стажувався в Італії з 17.10.2019 р. до 31.12.2019 р.;
О. В. Іванова стажувалася в Словаччині з 01.04.2019 р. до 30.09.2019 р.;
О. О. Торбанюк стажувалася в Італії з 15.05.2019 р. до 06.11.2019 р.

7. Дані про поповнення молодими кадрами:
− у 2019 р. на роботу в ГАО НАН України була зарахована 1 молода спеціалістка віком до
35 років.

− дипломну практику в ГАО НАН України проходило 6 студентів із КНУ ім. Тараса
Шевченка. Одна особа з них була зарахована на роботу в ГАО НАН України.
Форма ХIII-2 подано в додатку.

8. Кількість співробітників, які працюють за контрактом – 13.
Посада
В.о. завідувача відділу
Головний наук. співр.
Провідний наук. співр.
Старший науковий
співробітник
Науковий співр.
Молодший наук. співр.
Технік 1 кат.
Провідний інженер
Інженер 1 кат.
ВСЬОГО

Кількість(чоловік)

1
1
2
2
3
1
1
1
1
13
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9. Кількість співробітників, які працюють за сумісництвом – 12.

Назва посади
1
Головнй
науковий
співробітник
Старший
науковий
співробітник
Науковий
співробітник
Молодший
науковий
співробітник
Провідний
інженер
ВСЬОГО

Кількість
працівників
2

Докторів
наук
3

З них:
Кандидатів
наук
4

Без наук.
ступеня
5

Прац.
за контрактом
6

4

4

-

-

2

2

-

2

-

-

3

-

3

-

2

1

-

-

1

-

2

-

-

2

-

12

4

5

3

4
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10. Працівники ГАО НАН України, які виїхали на роботу за межі України
Прізвище, ім’я
та по батькові

Посада,
науковий
ступінь

В яку
країну
виїхав (виїжджав)

Стажування, спільна
наукова
робота
(на який
термін)
4
Стажування
з
26.02.2019
по
15.08.2019

1
Бабик
Юрій
Вікторович

2
Ст.наук.
співр.,
кандидат
фіз.-мат.
наук

3
Канада

Елиїв
Андрій
Андрійович

Ст.наук.
співр.,
кандидат
фіз.-мат.
наук

Італія

Стажування
з
17.10.2019
по
17.04.2020

Іванова
Олександра
Вікторівна

Ст.наук.
співр.,
кандидат
фіз.-мат.
наук

Словаччина

Стажування
з
01.04.2019
по
30.09.2019

Торбанюк
Олена
Олександрівна

Наук.
співр.,
кандидат
фіз.-мат.
наук

Італія

Стажування
з
15.05.2019
по
06.11.2019

Мета виїзду
Тимчасова
робота
(на який
термін)

На постійне
проживання

5

6

11. Нагороди.
Трудовий колектив Обсерваторії нагороджено Грамотою Верховної Ради України – за заслуги
перед Українським народом; чл.-кор. НАН України Р.І. Костик і М.М.Медведський нагороджені
Почесними грамотами Верховної Ради України; ГАО НАН України здобула нагороду «Лідер науки
України 2019. Web of Science Award» − у номінації «Лідер з кількості цитованих документів»;
О.В.Іванова стала лавреаткою Премії «Для жінок у науці – 2019», запровадженої ТОВ «ЛОРЕАЛЬ
УКРАЇНА» у партнерстві з НАН України під патронатом Національної комісії України у справах
ЮНЕСКО;

Г.У. Ковальчука нагороджено медаллю міжнародної громадської організації
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«Міжнародна академія рейтингових технологій і соціології "Золота фортуна"» − «Народна шана
українським науковцям 1918−2018». Багато співробітників Обсерваторії отримали почесні нагороди
НАН України і Бюро ВФА НАН України, зокрема Відзнаки НАН України «За наукові досягнення»
(Ж.М. Длугач), «За підготовку наукової зміни» (І.Б. Вавилова, чл.-кор. НАН України Л.С. Пілюгін),
«За професійні здобутки» (П.Ф. Лазоренко, Ю.І. Федоров), «Талант, натхнення, праця» (молоді вчені
Ю.В. Бабик, М.В. Іщенко, В.Л. Ольшевський, О.С. Шубіна);

Подяки НАН України

(Н.М.Кондрашова, С.М. Оніпченко, Л.М. Свачій, акад. НАН України Я.С. Яцків); Почесні грамоти
Президії НАН України та ЦК Профспілки працівників НАН України (А.В. Бульба, Ю.С. Іванов,
В.Л.Костюченко, Ю.Г. Кузнєцова, О.С. Овсак, О.І. Шевченко).
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XІV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

У звітному році Обсерваторія закупила наукових приладів, обладнання, персональних
комп’ютерів, комплектуючих, витратних матеріалів та ін. загальним обсягом на 733,2 тис. грн.,
у т.ч. за рахунок загального фонду держбюджету ― на 294,5 тис. грн.,
в т.ч. з централізованого мат.-тех. забезпечення (через ДУМТЗ НАН України) ―
на 371,3 тис. грн.;
зі спеціального фонду держбюджету ― на 67,4 тис. грн.
Форма XIV-2 − порожня.
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XV. Стан інформаційного забезпечення установи
Парк ПК ГАО НАН України на 2019 р. становить 135 одиниць.
Проведено планові оновлення програмного забезпечення та бібліотек для зростання
ефективності роботи кластера ГАО НАН України. У 2019 р. проведено масштабні модельні
розрахунки зі застосуванням кластера ГАО НАН України та інших кластерів НАН України для
великої кількості взаємодіючих частинок. Протягом звітного року тривали роботи з тестування та
підтримки функціонування суперкомп’ютера ГАО НАН України на основі кластерних технологій.
Завантаженність кластера задачами впродовж 2019 р. становилла 20−70%. На кінець 2019 р. пікова
обчислювальна потужність кластера сягає 10 TFLOPS.
Серед проблемних питань, що потребують вирішення в ГАО НАН України, слід наголосити на
таких:
1. Забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням, насамперед програмами для обробки
наукових даних (IDL, MATHLAB, MAPLE, MATHCAD та інші).
2. Виділення коштів на оновлення апаратного забезпечення АКІОЦ ГАО (кольоровий лазерний
принтер, принт-сервер, потужні робочі станції в обчислювальному залі тощо).
«Звіт про стан інформатизації» за формою №2-інформатика додається.
Дані про наявність та використання електронних та інформаційних ресурсів вказано за формами
XV-I, XV-II, які додаються.
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XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими
приладами

Центр колективного користування «Астрономічний спектрополяриметр» закінчив термін дії
експлуатації у зв’язку з тим, що обладнання вичерпало свій ресурс у 2014 р.
ГАО НАН України була співорганізатором разом з Кримською астрофізичною обсерваторією
МОН України та РІ НАН України колективного центру на базі РТ-22 КРАО, який (центр) у 2014 р.
припинив своє існування через анексію Криму.
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XVIІ. Робота з пропаганди наукових досягнень та висвітлення науково-дослідної
діяльності в ЗМІ
Проведені просвітницькі заходи та акції, які отримали висвітлення в ЗМІ:
Забезпечено участь ГАО НАН України у щорічній виставці-презентації наукових досягнень установ НАН України (в рамках Фестивалю науки, 16—18 травня 2019 р.).
Забезпечено участь Обсерваторії у XІІ Всеукраїнському фестивалі науки (16—18 травня 2019 р.).
Організовано і проведено (15.07.2019 р.) «День відкритих дверей» в ГАО НАН України з нагоди
75-ліття Обсерваторії.
Виконано спостереження (11.11.2019 р.) проходження Меркурія перед диском Сонця для
відвідувачів ГАО НАН України та проведено трансляцію на ютуб-каналі «Все про Всесвіт»
(https://www.youtube.com/watch?v=fSMq15BIj98).
Організовано і проведено для широкого загалу відвідувачів ГАО НАН України заходи з нагоди
осіннього (05.10.2019) Дня астрономії; проведено просвітницький захід «Астроосінь в Голосієві»
(25.10.2019 р.), організовано й проведено вдруге в ГАО НАН України просвітницький захід «День
телескопа» (21.09.2019 р.).
Співробітники Обсерваторії надали коментарі щодо астрономічних явищ для газет «Експрес»,
надано інформацію щодо репортажу Української правди «Крізь Київ до зірок. Що українські
астрономи знаходять у Всесвіті» (https://www.pravda.com.ua/articles/2019/02/21/7207220/);
ГАО НАН України є базовою установою Українського Міжнародного комітету з питань науки і
культури при НАН України, який організовує щомісячні засідання клубу «Елітарна світлиця».
У рамках святкування 100-річчя Міжнародного астрономічного союзу проведено національний
конкурс з надання назв зорі і екзопланеті в рамках проекту «NameExoWorlds». З цією метою було
сформовано національні комітет і наглядову раду, оголошено публічний конкурс, під час якого
отримано 99 пропозицій назв. Конкурс мав широкий резонанс і публічне обговорення в ЗМІ на
початку оголошення (серпень 2019 р.) і на етапі підведення підсумків (грудень 2019 р.). Україні
виділили планетну систему HAT-P-15 у сузір’ї Персея. Веб-сайт конкурсу в Україні:
https://www.mao.kiev.ua/index.php/ua/namexoworld-news-ua. Підсумки конкурсу будуть опубліковані в
журналі «Світогляд», №1, 2020.
Участь у радіо- й телепередачах:
• сприяння знімальній групі першого каналу і телевізійній службі новин (ТСН) телеканалу «1+1»
в організації інтерв’ю зі співробітниками ГАО НАН України;
• виступ (Крячко І. П.) на Українському радіо (перший канал, програма «Вдосвіта») про свято
«День телескопа» у Головній астрономічній обсерваторії НАН України
(http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=2318372).
• виступ (Крячко І. П.) на Українському радіо (передача «Культура. Live») «Пересеїди, як
зватимуть планетарну систему у сузір’ї Персея» http://www.nrcu.gov.ua/schedule/playarchive.html?periodItemID=2293380.
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• Добричева Д.В.: текст «Чому ми бачимо небо блакитним?» «Наука як мистецтво» – спільний
проект науково-популярного журналу “Куншт”, NAMU та Громадського
радіо(https://kunsht.com.ua/podcast/chomu-nebo-blakytne/);
• Добричева Д.В.: 07.03.2019 р. Радіо Голос Столиці, програма ЗЕМЛЯ 3.0: Астрофізика в
Україні https://www.youtube.com/watch?v= VL9lwucr9Q8&t=409s);
• участь І. А. Верлюк та Г. У. Ковальчука в передачі «Київ Incognita» (перший канал Українського радіо) з назвою «Головна астрономічна обсерваторія НАНУ. Про її історію, досягнення науковців та відкриття, цікаві екскурсії». http://www.nrcu.gov.ua/prog.html?id=629
Співпраця з науково-популярними журналами:
ГАО НАН України разом із НАН України є співзасниками науково-популярного журналу
«Світогляд». Упродовж звітного року співробітники ГАО НАН України були авторами і членами
редакційної ради науково-популярних журналів «Вселенная, пространство, время», «Куншт»,
«Країна Знань» / «Страна Знаний», «Наше небо» (інтернет-журнал) та ін.
Приклади науково-популярних статей, що їх опублікували працівники ГАО НАН України в 2019 р. :
1. Крячко І.П. Мисливці за екзопланетами. Нобелівська премія з фізики 2019 року // Вісн. НАН
України, 2019, № 12, с. 28–32.
2. Крячко І.П. Персеїди 2019 в Україні: коли, де і як спостерігати [Електронний ресурс] // науковопопулярний астрономічний інтернет-журнал «Наше небо» [сайт]. – Текст. і граф. дані. –
К., 2019. – Режим доступу: http://www.nashenebo.in.ua/ohliady-iavyshch/perseidy-2019-vukraini-koly-de-i-iak-sposterihaty (дата звернення: 17.12.2019). – Назва з екрана.
3. Крячко І.П. Як і де спостерігати транзит Меркурія по диску Сонця 11 листопада 2019 року?
[Електронний ресурс] // науково-популярний астрономічний інтернет-журнал «Наше
небо» [сайт]. – Текст. і граф. дані. – К., 2019. – Режим доступу:
http://www.nashenebo.in.ua/ohliady-iavyshch/yak-i-de-sposterigati-tranzit-merkuriya-podisku-sontsya-11-listopada-2019-roku (дата звернення: 17.12.2019). – Назва з екрана.
4. Крячко І.П. Метеори з потоків Леоніди та Альфа Однорога: коли, де і як спостерігати в 2019 році?
[Електронний ресурс] // науково-популярний астрономічний інтернет-журнал «Наше
небо» [сайт]. – Текст. і граф. дані. – К., 2019. – Режим доступу:
http://www.nashenebo.in.ua/ohliady-iavyshch/meteory-z-potokiv-leonidy-ta-alfa-odnorohakoly-de-i-iak-sposterihaty-v-2019-rotsi (дата звернення: 17.12.2019). – Назва з екрана.
5. Крячко І.П. Коли, де і як побачити Меркурій наприкінці осені — початку зими 2019 року?
[Електронний ресурс] // науково-популярний астрономічний інтернет-журнал «Наше
небо» [сайт]. – Текст. і граф. дані. – К., 2019. – Режим доступу:
http://www.nashenebo.in.ua/ohliady-iavyshch/koly-de-i-iak-pobachyty-merkurii-naprykintsioseni-pochatku-zymy-2019-roku (дата звернення: 17.12.2019). – Назва з екрана.
6. Василенко А.А. «Сонце, галактики і чорні діри. Як працює Головна астрономічна обсерваторія
НАН України» для інтернет-видання «Українська правда» 17 березня 2019 р. (разом із
Добричевою Д.В. і Василенком М.Ю.).
7. Елиїв А.А. Стаття-інтервю «Настав час уточнити карту Всесвіту», газета “Освіта України”, 2019,
№37, ст. 6 (вересень 2019 р.).
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Інше
Співробітники Обсерваторії відповідали на усні запитання, поштові й електронні листи громадян, яких цікавлять питання астрономії. а також офіційні запити поліції, прокуратури та адвокатів
стосовно астрономічних явищ.
Організовано й проведено 50 науково-пізнавальних і навчальних екскурсії до Музею історії ГАО
НАН України та аматорських астрономічних спостережень для різних категорій відвідувачів.
Організовано і проведено 10 серпня 2019 р. для широкого загалу відвідувачів ГАО «Вечір у
обсерваторії: напередодні Персеїд».
Організовано і виконано 17 липня 2019 р. разом з Київським клубом аматорів астрономії «Астрополіс» спостереження часткового місячного затемнення для широкого загалу відвідувачів ГАО НАН
України.
Тривала (розпочата 2018 р.) робота науково-популярного лекторію в iHUB (з лекцями виступали А.А. Василенко, А.П. Відьмаченко, Б.Ю. Жиляєв, Ю.Г. Кузнєцова, М.В. Іщенко). Д.В. Добричева
прочитала лекцію «Що Чумацький Шлях та інші галактики можуть розповісти нам про еволюцію
Всесвіту?» (19−20.10.2019 р., Дніпро, TechFest2019 р.).
Співробітниця Обсерваторії О.В. Компанієць взяла участь в складі української команди Moon
Explorers у Міжнародному фестивалі з робототехніки First Championship у м. Г’юстон (США, квітень
2019 р.) в рамках проєкту First Lego League junior. Тема сезону: Mission Moon (Місія Місяць). Інформація доступна в соц.мережах на офіційних сторінках проєкту First в Україні та сторінці STEM-школи Inventor.
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XVIIІ. ПІДСУМКОВА ЧАСТИНА
Попри складні умови функціонування наукової сфери України, зокрема НАН України,
ГАО НАН України у звітному році намагалася успішно працювати далі, провадячи
фундаментальні й прикладні дослідження, а також використовуючи дані спостережень,
проведених як за допомогою власних телескопів, так і з використанням унікальних астрономічних комплексів за кордоном.
У звітному році тривали систематичні спостереження на комплексах ГАО НАН
України, серед яких Горизонтальний сонячний телескоп Ернеста Гуртовенка, лазерна
локаційна станція «Голосіїв», «Київський інтернет-телескоп»

(«КІТ», Лісники) та ін.

Виконано цілу низку робіт щодо модернізації та автоматизації телескопа Обсерваторії АЗТ-2,
а також проведено за його допомогою 16 спостережних ночей згідно з поданими заявками на
спостереження працівників ГАО НАН України.
Працівники ГАО НАН України провели цілу низку спостережень на телескопах інших
обсерваторій. Зокрема, 8 год спостережень на «Дуже великому телескопі» (Very Large
Telescope), Європейська південна обсерваторія, Чилі (П.Ф. Лазоренко); 50 год спостережень
на 1.3-м телескопі у Скальнато Плесо (Skalnate Pleso), Словаччина (О.В. Іванова); 15 год
спостережень на 6-м телескопі САО РАН, РФ (О.В. Іванова), 24 год спостережень на 2-м
Ліверпульському телескопі, Канарські острови, у рамках програми OPTICON (І.В. Кулик,
О.В. Іванова), 40 год спостережень на 2-м телескопі Обсерваторії на п. Терскол (І.В. Кулик),
297 год спостережень на 2,2-м телескопі Європейської південної обсерваторії, Чилі
(О.В.Захожай); 20 спостережних ночей на 0,7-м телескопі Київської кометної станції в
Лісниках (С.А. Борисенко) тощо.
За даними наукометричного аналізу ГАО НАН України посідає одне з провідних місць
серед установ НАН України.
У звітному році ГАО НАН України провела міжнародну наукову конференцію
«Астрономія в Україні: від археоастрономії до астрофізики високих енергій»,

присвячену

75-річчю від дня заснування Обсерваторії, продовжувала активну видавничу та

науково-

популяризаційну діяльність. Зокрема, вийшов друком навчальний посібник з астрономії:
В.Боровик, І. Крячко, К. Фламмаріон «Основи астрономії для всіх». Працівники ГАО НАН
України, серед них молоді вчені, здійснили цілу низку науково-популярних заходів (оглядові
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екскурсії, лекції, інтерв’ю для ЗМІ, активне наповнення Українського астрономічного
порталу, започаткування просвітницького YouTube-каналу «Все про Всесвіт» тощо). Активно
працювала Рада молодих учених ГАО НАН України (проведено наукові семінари для
молодих учених та ін.).
Водночас в Обсерваторії накопичується все більше проблемних питань щодо
подальшого функціонування, зумовлених недостатнім фінансуванням, наявністю складної
інфраструктури, великої території тощо. Все це вимагатиме немалих зусиль із залучення
позабюджетного фінансування, упорядкування функціональних служб Обсерваторії тощо.

Директор ГАО НАН України,
академік НАН України

________

Я.С. Яцків
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Додаток
ФОРМА IV-1

Приклади розробок, впроваджених у народне господарство в 2019 році

№
п/п

Назва
розробки

Вид тематики
(Державна;
Програмноцільова та
конкурсна
тематика
НАН
України;
Відомча
тематика;
Госпдоговірна тематика)

-

-

-

Загальне
фінансува
ння за всі
роки
створення
розробки
(млн.
грн.)

Показники
результативності,
значення для
народного
господарства,
економічна
ефективність

Дата
впровадження
(ДД.ММ.РР)

Перспективи
подальшого
використання

-

-

-

-
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ФОРМА V-1

Окремі чисельні показники співпраці з вищими навчальними закладами і установами
Міністерства освіти і науки України (МОН України)
1.

2.

Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою
установою та вищими навчальними закладами:
загальна їх кількість на 31.12.19
4
укладених у звітному році
0
Кількість створених спільно з вищими навчальними закладами:
філій кафедр
загальна їх кількість на 31.12.19
створених у звітному році

-

_____________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу та філії кафедри, створеної у звітному році)

Факультетів
загальна їх кількість на 31.12.19
створених у звітному році

-

_____________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та факультету або його філії, створених у звітному році)

Лабораторій
загальна їх кількість на 31.12.19
3
створених у звітному році
0
________________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу та лабораторії, створеної у звітному році)

інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо)
загальна їх кількість на 31.12.19
2
створених у звітному році
0
__________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та спільної структури, створеної у звітному році)
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Кількість студентів вищих навчальних закладів, які у 2018/2019 навчальному році проходили магістерську підготовку у спільних
науково-навчальних структурах, що функціонують на базі наукової
установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці
Кількість студентів вищих навчальних закладів, які у 2018/2019 навчальному році проходять магістерську підготовку у спільних
науково-навчальних структурах, що функціонують на базі наукової
установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці

-

Кількість наукових тем і проектів, які у звітному році розроблялись
спільно з вченими-освітянами, всього
у тому числі:
тем НДР
проектів Державного фонду фундаментальних досліджень
проектів, що фінансуються зарубіжними та міжнародними
організаціями (фондами)

1

Кількість вчених наукової установи, які у звітному році працювали
викладачами в системі освіти, всього
у тому числі: академіків НАН України
членів-кореспондентів НАН України
очолюють: кафедри
Факультети
Кількість вчених-освітян, які у звітному році входили до складу
спеціалізованої вченої ради при науковій установі

10

Кількість вчених наукової установи, які у звітному році входили до
спеціалізованих рад при вищих навчальних закладах
Кількість студентів, які у звітному році виконували в науковій
установі дипломні роботи
Кількість студентів, які у звітному році проходили практику в
науковій установі

10. Кількість фахівців з повною вищою освітою, які прийняті на роботу

у звітному році:

-

1

0

6

5

6

11

1
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з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої академії наук
учнівської молоді

0

11. Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році монографій
12. Кількість опублікованих у звітному році:

підручників для

13.

14.

15.

16.

вищої та
середньої школи
навчальних посібників для
вищої та
середньої школи
Кількість наукових співробітників і викладачів вищих навчальних
закладів і установ МОН України, які у звітному році підвищували
кваліфікацію у науковій установі
Кількість аспірантів-цільовиків та
докторантів, які у звітному році проходили підготовку в науковій
установі за направленням вищого навчального закладу, установи
МОН України
Кількість аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня з вищих
навчальних закладів та установ МОН України, прикріплених
у звітному році до наукової установи для підготовки та складання
кандидатського іспиту зі спеціальності
Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених у звітному
році на спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього
у тому числі:
на здобуття докторського ступеня
на здобуття кандидатського ступеня

1

1
-

-

-

2

2
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Результати
винахідницької роботи, створення та використання
об’єктів права інтелектуальної власності в 2019 р.
№№
п/п
1.
1.1.

1.2.
1.3.
2.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
4.

5.
5.1.

5.2

5.3.

5.4.

Назва показників

Одиниця

Подано заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки до:
уповноваженого органу у сфері інтелектуальної власності
України:
- на винахід
- на корисну модель
- на промисловий зразок
патентних відомств нових незалежних держав (ННД)** (вказати
яких)
патентних відомств інших іноземних країн (вказати яких)
Подано заявок на патенти та свідоцтва на сорти рослин до
уповноваженого органу у сфері сортів рослин України:
- на патенти
- на свідоцтва
Одержано рішень про видачу патентів на винаходи, корисні
моделі, промислові зразки:
уповноваженого органу у сфері інтелектуальної власності
України:
- патент на винахід
- патент на корисну модель
- патент на промисловий зразок
патентних відомств ННД (вказати яких)
патентних відомств інших іноземних країн (вказати яких)
Одержано рішень про видачу патентів та свідоцтв на сорти
рослин:
- патенти
- свідоцтва
Укладено договорів на передачу ОПІВ:
Ліцензійний договір про надання виключної, одиночної ліцензії
на використання винаходів, корисних моделей, промислових
зразків:
- в Україні
- в ННД (вказати яких)
- в інших країнах (вказати яких)
Ліцензійний договір про надання невиключної ліцензії на
використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків:
- в Україні
- в ННД (вказати яких)
- в інших країнах (вказати яких)
Договір на передачу ноу-хау:
- в Україні
- в ННД (вказати яких)
- в інших країнах ( вказати яких)
Ліцензійний договір (авторській договір) на використання
комп’ютерних програм, баз даних та інших об’єктів авторського
права:
- в Україні
- в ННД (вказати яких)
- в інших країнах (вказати яких)

∑
заявка

-

заявка

-

заявка
∑

-

Кількість

ФОРМА VII-1

Примітк
а

заявка
∑
рішення

рішення
рішення
∑
рішення

договір

договір

договір

договір
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5.5.

5.6.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Ліцензійні договори на використання торговельних марок:
- в Україні
- в ННД (вказати яких)
- в інших країнах (вказати яких)
Ліцензійні договори на використання сортів рослин:
- в Україні
- в ННД (вказати яких )
- в інших країнах (вказати яких)
Складено звітів про патентні дослідження
Подано заявок на торговельні марки:
- в Україні
- в ННД (вказати яких)
- в інших країнах (вказати яких)
Одержано свідоцтв на торговельні марки:
- в Україні
- в ННД (вказати яких)
- в інших країнах (вказати яких)
Кількість авторів заявок на винаходи, корисні моделі, промислові
зразки
Кількість чинних:
- патентів на винаходи
- патентів на корисні моделі
- патентів на промислові зразки
- патентів на сорти рослин
- свідоцтв на сорти рослин
- свідоцтв на торговельні марки
Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, створених в
установі у звітному році та попередніх роках, що використані у
звітному році:
винаходів, разом:
в тому числі:
- використано підприємствами або організаціями, яким надано
(передано) установою право користування;
- використано установою при випуску та реалізації дослідної
партії продукції та/або послуг;
- використано у власній науковій діяльності установи.
корисних моделей, разом:
в тому числі:
- використано підприємствами або організаціями, яким надано
(передано) установою право користування;
- використано установою при випуску та реалізації дослідної
партії продукції та/або послуг;
- використано у власній науковій діяльності установи.
промислових зразків, разом:
в тому числі:
- використано підприємствами або організаціями, яким надано
(передано) установою право користування;
- використано установою при випуску та реалізації дослідної
партії продукції та/або послуг;
- використано у власній науковій діяльності установи.
торговельних марок, разом:
в тому числі:
- використано підприємствами або організаціями, яким надано
(передано) установою право користування;
- використано установою при випуску та реалізації дослідної
партії продукції та/або послуг;

договір

договір

звіт
заявка

рішення

автор
патент
патенти
патент
патент
свідоцтво
свідоцтво
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11.5.

11.6.

11.7.

12.
13.

- використано у власній науковій діяльності установи.
ноу-хау, разом:
в тому числі:
- використано підприємствами або організаціями, яким надано
(передано) установою право користування;
- використано установою при випуску та реалізації дослідної
партії продукції та/або послуг;
- використано у власній науковій діяльності установи.
сортів рослин, разом:
в тому числі:
- використано підприємствами або організаціями, яким надано
(передано) установою право користування;
- використано установою при випуску та реалізації дослідної
партії продукції та/або послуг;
- використано у власній науковій діяльності установи.
комп`ютерних програм та баз даних, разом:
в тому числі:
- використано підприємствами або організаціями, яким надано
(передано) установою право користування;
- використано установою при випуску та реалізації дослідної
партії продукції та/або послуг;
- використано у власній науковій діяльності установи.
Кількість наукових та інженерно-технічних працівників
Кількість та посади працівників підрозділу з питань трансферу
технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

особа
особа

71
0

•

При змішаних видах угод, а також угодах про будівництво, технічну допомогу, поставку приладів, обладнання
та матеріалів, проведення НДДКР тощо угоди відносяться до типів угод 3.1-3.4, якщо у зазначених договорах
спеціально виділяється ліцензійна частина з зазначенням суттєвих умов ліцензійних угод відповідно до ст. 1109
Цивільного кодексу України, та з урахуванням того, передача на який об’єкт інтелектуальної власності має
основне значення при укладанні угоди (винахід, корисна модель, промисловий зразок, товарний знак, ноу-хау,
об’єкт авторського права – комп’ютерна програма тощо)
• Разом з річним звітом згідно з постановою Президії НАН України №319 від 22.11.2000 р. надаються матеріали
на звання “Винахідник року НАН України” , зокрема:
- клопотання за підписом керівника установи та голови профспілки
- перелік об’єктів інтелектуальної власності, створених особою, що подається на звання, в якому необхідно
вказати номери охоронних документів, одержаних на об’єкти інтелектуальної власності, рік і місце реалізації,
відомості про наслідки реалізації об’єктів інтелектуальної власності.

Директор ГАО НАН України _________

акад. НАН України Я.С. Яцків.

Голова профкому ГАО НАН України ____________В.Л. Костюченко
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ФОРМА VII-2
Договори на використання об’єктів права інтелектуальної власності
№№
п/п

Вид договору (згідно з п.3
додатку VII -1), назва
розробки

-

-

Номер
охоронного
документа
(якщо є)
-

Фірма-ліцензіат, країна;
дата укладання договору;
строк дії
--

Обсяг надходження
коштів за договором
у звітному році,
тис. грн.
-

Примітки

-

(немає)
ФОРМА VII-3

Заявки щодо видачі охоронних документів
№№
п/п

Вид об’єкту права інтелектуальної
власності, на який подається
заявка (винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, сорти рослин,
торговельні марки)
-

Номер заявки

-

Заявник(и)

-

Примітки

-

(немає)
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Рішення щодо видачі охоронних документів
№№
п/п

Вид
об’єкту
права
інтелектуальної власності

Дата та номер рішення про
видачу патенту (свідоцтва)

Заявник(и)

ФОРМА VII-4
Примітки

(немає)

Директор ГАО НАН України __________ акад. НАН України Я.С. Яцків

79

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

ФОРМА VII-5
Дані щодо обліку нематеріальних активів
№/№
1.

2.

Показник
Кількість об’єктів
промислової власності,
майнові права на які
відображені в балансі як
нематеріальні активи
в тому числі в 2019 р.

Винаходи

-

Корисні
моделі

-

Торговель Промисло
ні марки ві зразки

-

-

-

Показник

6.

Кількість комп’ютерних програм, баз даних, майнові права на які
відображені в балансі як нематеріальні активи
в тому числі в 2019 р.
Кількість комп’ютерних програм, баз даних (відображених та
невідображених в балансі), на які установою отримано виключні
майнові права (не право використання) та які підлягають обліку як
нематеріальні активи
в тому числі в 2019 р.

7.

з них – права на які отримано від іноземних організацій

3.
4.
5

Головний бухгалтер

___________

Сорти
рослин

Інше
(вказати)

-

Всього

-

Комп’ютер
ні програми
-

Бази даних

-

-

-

-

-

-

-

-

Неводовська Т.В.
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ФОРМА VII-6
Дані щодо виплати винагороди винахідникам, авторам
у 2019 р. за використання об’єктів права інтелектуальної власності
№№
п/п
1.
2.

2.1.
3.

3.1.

Показник

Обсяг коштів,
грн.
__

Всього
Обсяг винагороди, що виплачено науковою установою працівникам установи
– творцям об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) (винахідникам,
авторам промислових зразків, тощо) за використання ОПІВ, права на які
передані установою за ліцензійними та іншими договорами іншим
організаціям
В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх складовими
Обсяг коштів, що виплачено науковою установою працівникам установи –
творцям ОПІВ за використання ОПІВ у продукції, що виробляється
установою
В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх складовими

Головний бухгалтер

__

__
__

__

Неводовська Т.В.

81

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Загальні показники друкованої продукції установи
Монографії
Кількіс
ть

1

3

Обсяг
(обл.вид.
арк.)

2

95.34

Підручн
ики,
навчал
ьні
посібни
ки,

кількіс
ть

Довідники
, науковопопулярн
а
літератур
а,

Опублікова
ні брошури,
рекомендац
у
ії, методики, вітчизня
кількість
них
видання
х
кількіст
4

2

1

5

0

Статті, кількість
у
преприн
тах

у
наукових
фахових
журнала
х

кількість

6

7

8

9

10

66

104

4
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Показники книжкових видань установи

Видавництво
"Наукова
думка"

Видавничий
дім

Інші
видавництва

Поза
видавництва
ми

«Академперіо
дика»

Тези,

у
зарубіж
них
видання
х

ь

3

Форма VIII-1

кількіс
ть

обсяг
(обл.вид.
арк.)

кількіс
ть

обсяг
(обл.вид.
арк.)

кільк
ість

обсяг
(обл.вид.
арк.)

кількі
сть

1

35.2

3

71.8

1

27.2

-

обсяг
(обл.вид.
арк.)
-

164

Форма VIII-2

Зарубіжні
видавництва

кількі
сть

обсяг
(обл.-вид.
арк.)

-

-

Форма VIII-3
Показники книжкових видань, надрукованих поза видавництвом
(відомча література)
Вид видання

Кількість назв

Обсяг

-

-

Монографії
Збірники наукових праць
Препринти

-
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ФОРМА ІХ-1

Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва
Назва установи, що звітує: Головна астрономічна обсерваторія НАН України
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5

17

1

1

12

Отриманих у 2017 р.

0

Гранти

Загальна кількість

Загальна кількість
12

Міжнародні
відзнаки
українських
учених

Публікації та
лекційна
діяльність за
кордоном

Лекції

23

Участь у
роботі
міжнародних
органі-зацій,
комісій,
редакцій
тощо

Статті

0

На території України

За кордоном

0

Спільні групи

11

Участь у
роботі
міжнародних
конференцій,
симпозіумів,
семінарів
тощо

Монографії

5

Спільні лабораторії

23

Прямі зв’язки з
закордонними
партнерами
(кількість)

Угоди

31

Прийнято
закордонних
вчених та
спеціалістів

Загальна кількість

Загальна кількість
осіб

2

Виїзди за
кордон

Загальна кількість
виїздів

9

Почато в 2019 р.

Загальна кількість

Проводилась
робота по
темах

7
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ФОРМА ІХ-2
Відомості про гранти міжнародних та зарубіжних організацій
Подано
Джерело
фінансування (назва
українською/
англійською
мовами
відповідно до
оригінальної
мови)

Назва
заявки

Керівник
проекту від
установи

Грант DAAD

“Temporary stability
of structures in the
coma of comet
67p/churyumovgerasimenko:
concerting groundbased, rosetta
observations and
theoretical studies”

Іванова
О.В.

Грант ISSI

Closing The Gap
Between Ground
Based And In-Situ
Observations Of
Cometary Dust
Activity:
Investigating Comet
67P To Gain A
Deeper
Understanding Of
Other Comets

Іванова
О.В.

Opticon Schools Horizon 2020
«Observational
Astrophysics: from
proposals to
publication»

Шубіна
О.С.

Opticon Schools

Керівник
проекту від
іншої установи
(якщо є),
в тому числі
зарубіжний

Установипартнери, в
тому числі
зарубіжні

IGEP,
Braunschweig
(Germany)

Bern, Switzerland

Тривалість
проекту
(роки,
місяці)

1.06.201931.07.19

30.11.201930.12.2020

Астрономічний
інститут
Словацької
академії наук

06.2019

85

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Виконується
Джерело
фінансування (назва
українською/
англійською
мовами
відповідно до
оригінальної
мови)
Спільний проект
ГАО НАНУ і
NARIT
(Національний
астрономічний
дослідницький
інститут
Таїланду)
Joint project of
MAO NASU and
NARIT
Грант Світового
Благодійного
Фонду
Темплтона, Інк.
Grant
from the
Templeton World
Charity
Foundation, Inc.

Opticon Schools

Грант ISSI

Назва
проекту та
його
тривалість
(роки, місяці)

Впровадження
програми
автоматичного
пошуку астероїдів
у Тайській мережі
робото-телескопів
Setup of the
automated asteroid
search with Thai
Robotic Telescope
Network
(10.2018-09.2019)
Проект "Наука та
Православ'я в
усьому світі"
Рproject "Science
& Orthodoxy
around the World"
of the
Institute of
Historical Research
of the National
Hellenic Research
Foundation
Opticon Schools Horizon 2020
«Observational
Astrophysics: from
proposals to
publication»
Closing The Gap
Between Ground
Based And In-Situ
Observations Of
Cometary Dust
Activity: Investigating Comet 67P
To Gain A Deeper
Understanding Of
Other Comets

Сума
фінансування
(у
відповідній
валюті) для
установи

Керівник
проекту
від
установи

Керівник
проекту від
іншої установи
(якщо є),
в тому числі
зарубіжний

Вавилова
І.Б.

Мкртічян Д.

Національний
астрономічний
дослідницький
інститут Таїланду

262 400 THB

Вавилова
І.Б.

Ліванос Н.

Інститут
історичних досліджень
Національного
фонду досліджень
Греці

1000 Євро

Шубіна
О.С.

Астрономічний
інститут
Словацької
академії наук

06.2019

Іванова
О.В.

Bern, Switzerland

Установипартнери, в
тому числі
зарубіжні

30.11.201930.12.2020
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Грант DAAD

“Temporary
stability of
structures in the
coma of comet
67p/churyumovgerasimenko:
concerting groundbased, rosetta
observations and
theoretical studies”

Конкурс
спільних
українськословацьких
науководослідних
проектів на 2017
– 2019 рр

Фізичні
властивості
кометного пилу за
даними
фотометричних,
спектральних та
поляриметричних
спостережень

Competition joint
Ukrainian-Slovak
research projects
for 2017-2019

Іванова
О.В.

Іванова
О.В.,
Розенбуш В.К

IGEP,
Braunschweig
(Germany)

1.06.201931.07.19

Астрономічний
інститут
Словацької
академії наук

2017—2019 рр.

Астрономічний
інститут
Словацької
НАН

2017—2019 рр.

Астрономічний
інститут
Словацької
НАН

2017—2019 рр.

Physical properties
of a cometary dust
according to
photometric,
spectral and
polarimetric
observations

Конкурс
спільних
українськословацьких
науководослідних
проектів на 2017
– 2019 рр.

Фізичні
процеси в
катаклізмічних
подвійних зорях

Competition joint
Ukrainian-Slovak
research projects
for 2017-2019

Physical
processes in
cataclysmic
double stars

Конкурс
спільних
українськословацьких
науководослідних
проектів на
2017–2019 рр.

Пошук
позасонячних
планет-гігантів
навколо білих
карликів

Відьмаченко
А.П.

Велесь
О.А..
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Competition joint
Ukrainian-Slovak
research projects
for 2017-2019

Search of
Solar planet giants
around white
dwarfs

Конкурс
спільних
українськословацьких
науководослідних
проектів на 2017
– 2019 рр.

Фізичні
властивості
кометного пилу за
даними
фотометричних,
спектральних та
поляриметричних
спостережень

Competition joint
Ukrainian-Slovak
research projects
for 2017-2019

Конкурс
спільних
українськословацьких
науководослідних
проектів на 2017
– 2019 рр.
Competition joint
Ukrainian-Slovak
research projects
for 2017-2019
Конкурс
спільних
українськословацьких
науководослідних
проектів на 2017
– 2019 рр.
Competition joint
Ukrainian-Slovak
research projects
for 2017-2019

Іванова
О.В.,
Розенбуш
В.К

Астрономічний
інститут
Словацької
НАН

2017—2019 рр.

Physical properties
of a cometary dust
according to
photometric,
spectral and
polarimetric
observations
Фізичні
процеси в
катаклізмічних
подвійних зорях

Відьмаченко А.П.

Астрономічний
інститут
Словацької
НАН

2017 — 2019 рр.

Physical
processes in
cataclysmic
double stars
Пошук
позасонячних
планет-гігантів
навколо білих
карликів

Велесь
О.А.

Астрономічний
інститут
Словацької
НАН

2017—2019 рр.

Search of
Solar planet giants
around white
dwarfs
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ФОРМА ІХ-3
Дані щодо тематики співробітництва зі зарубіжними партнерами

Країнапартнер
(за алфавітом)

Китай

Установапартнер

Тема
співробітництва

National
Astronomical
Observatories of
China, Chinese
Academy of
Sciences,
Beijing, China

Чисельне
моделювання
зоряних систем в
галактиках.
Формування,
еволюція і стійкість
галактичних
структур. Динамічна
еволюція
надмасивних чорних
дір, включаючи
дослідження їхнього
гравітаційного
сигналу

Документ, в рамках
якого здійснюється
співробітництво,
термін його дії

Практичні
результати та
публікації

Угода
про співпрацю

1 спільна наукова
праця

Проведено
спостереження
комет, 2 статті
опубліковано

Росія

Спеціальна
астрофізична
обсерваторія
РАН

Вивчення
поляризації
комет

Договір про
науково-технічне
співробітництво

Словаччина

Астрономічний
Інститут САН

Дослідження
активності
комети 21Р

Конкурс
Готується стаття
спільних
до журналу
українсько«MNRAS»
словацьких науководослідних проектів
на 2017 – 2019 рр.

Таджикистан

Інститут
астрофізики
АН
Таджикистану

Дослідження
малих тіл
Сонячної
системи та
навколоземних
об′єктів

Договір про
науково-технічне
співробітництво

Прийнято статтю
до журналу
«Planetary and
space science»
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Німеччина

Великобританія

IGEP,
Braunschweig
(Germany)

Університетський коледж,
Лондон

Дослідження
активності
астероїда Gault

Моделювання
спектрів
ультрахолодних
карликів

Грант DAAD

Особисті контакти

Готується стаття
до журналу
“MNRAS”

Оброблено нові
масиви ліній SiO
& CO та
опубліковано 1
статтю (A&A)

Великобританія

Університет
Гертворширу

Вивчення
ультрахолодних
карликів,
зоряних систем з
екзопланентами

Я.Павленко має
офіційний статус
Visiting Researcher
of UH

Опубліковано
статтю в А&A

Великобританія

Університет
Keele

Дослідження
кактакзмічних
зір

Особисті контакти

2 статті
опубліковано, 2
готуєується до
друку

Іспанія

Центр
Астробіології
(Мадрид) та
Інститут
Астрофізіки
Канарських
островів
(Тенеріфе)

Дослідження
інфрачервоних
надлишків
випромінювання
L-карликів

Особисті контакти

Отримано
спостережні данні
на телескопі
IRAM для двох
коричневіих
карликів

Казахстан

Астрофізичний інститут
ім. В.Г.
Фесенкова,

Дослідження
оптичних
характеристик
верт. структури
хмарових шарів
планет-гігантів
Соняч. системи

Особисті контакти

Виявлено й проаналізовано відмінності характеристик аерозолю
в широтних
смугах півн.
півкулі Сатурна
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Німеччина

Інститут
астрономії
Макса Паланка

Пошук
екзопланет
методом
дослідження
радіальних
швидкостей

Особисті контакти

Отримано
спостережні данні
на інструменті
FEROS

Астрономічний
Інститут САН

Пошук
позасонячних
планет-гігантів
навколо білих
карликів

Конкурс спільних
українськословацьких науководослідних проектів
на 2017 – 2019 рр.

Фотометричні
спостереження та
обробка даних.
Подано статтю за
матеріалами
конференції.

Астрономічний
Інститут САН

Фізичні процеси
в катаклізмічних
подвійних зорях

Конкурс спільних
українськословацьких науководослідних проектів
на 2017 – 2019 рр.

Фотометричні
спостереження,
обробка даних, 1
стаття.

США

Університет
Грінсборо

Дослідження
інфрачервоних
надлишків
випромінювання
гарячих зір

Особисті контакти

1 статья готуеться
до AJ,
1 матеріал
конференції
подано до друку

США

Годдардівський
інститут
космічних
досліджень
НАСА

Дослідження
процесів розсіяння електромагнітного
випромінювання
морфологічно
різноманітними
середовищами

Особисті контакти

Опубліковано 3
статті (Optics
Express, Appl.
Optics, OSA
Continuum), 2
тези доповідей
(Китай, Франція)

Словаччина

Словаччина
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ФОРМА ІХ-4
Відомості про чинні угоди (договори) з іноземними партнерами
№

1.

Країна

Латвія

Установа
НАН України
ГАО НАН
України

Установа партнер
(укр. та англ.
мовами)
Університет
Латвії
the University of
Latvia

2.

Китай

3.

Таїланд

ГАО НАН
України

ГАО НАН
України

Національна
обсерваторія
КАН

Національний
астрономічний
дослідницький
інститут
Таїланду
National
Astronomical
Research Institute
of Thailand

Назва документа
(укр. та англ. мовами)
Меморандум про
домовленість між
Головною
астрономічною
обсерваторією НАН
України та
Університетом Латвії/
Memorandum of
Understanding between
the Main Astronomical
Observatory NAS of
Ukraine and the
University of Latvia
Угода про
кооперацію між
Головною
астрономічною
обсерваторією НАН
України та
Національною
обсерваторією КАН/
Cooperation
Agreement between the
Main Astronomical
Observatory of the
NAS of Ukraine and
the National
Observatory of the
CAN
Меморандум
про
домовленість
між
Головною
астрономічною
обсерваторією НАН
України
та
Національним
астрономічним
дослідницьким
інститутом Таїланду
Міністерства науки і
технологій/
Memorandum
of
Understanding between
the Main Astronomical
Observatory NAS of
Ukraine
and
the
National Astronomical
Research Institute of

Термін дії

2015−2020
рр.

Без терміну
дії

2018−2022
рр.

Результати

Обмін
співробітниками, спільні
дослідження

Обмін
співробітниками

Проведення
спільних
досліджень
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4.

Білорусь

ГАО НАН
України

Інститут фізики
ім. Б.І.
Степанова
НАН Білорусі

Thailand, Ministry of
Science
and
Technology
Угода між
Державним науковим
закладом «Інститут
фізики ім. Б.І.
Степанова
НАН Білорусі» та
Головною
астрономічною
обсерваторією НАН
України/
Agreement between the
State Scientific
Institution " BI
Stepanova Institute of
Physics of the NAS of
Belarus" and the Main
Astronomical
Observatory of the
NAS of Ukraine

Без терміну
дії

Співпраця в
рамках
спільних
наукових
(астрофізичних і
космологічних)
досліджень.
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ФОРМА Х-1
Відомості про експорт науково-технічної продукції
Головна астрономічна обсерваторія НАН України
№

Предмет контракту
(укр. та англ.
мовами)

–

Країна

–

Фірма
(повна
назва укр.
та англ.
мовами)

Надходження
за 2019 р.
(в грн.)

–

–

Термін,
протягом
якого
виконується
контракт
–

ФОРМА ХІ-1
Інформація
про діяльність господарських товариств,
заснованих за участю гаукової установи НАН України
Головна астрономічна обсерваторія НАН України
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Інформація
про корпоративні права держави в НАН України

ФОРМА ХІ-2

Головна астрономічна обсерваторія НАН України
№
з/п

1

Об’єкти
корпоративного
права – акції,
частки (паї) в
статутному
фонді СПД
Частка в
статутному
фонді ТОВ
«МЦАГ»
Астрогеодин

Назва СПД,
організаційноправова форма
господарювання,
юридична адреса,
місцезнаходження
ТОВ
«Міжнародний
центр астрономії
та геодинаміки
”Астрогеодин“»,
03143 м.Київ,
вул.Академіка
Заболотного, 31

Майнові об’єкти НАН
України, права
користування якими
внесені до статутного
фонду СПД; кількісна та
вартісна характеристика
61% статутного фонду
Будинок «ВК»
40 тис. грн.

Дозвіл
Президії НАН
України на
участь у
заснуванні
СПД
Постанова
Бюро Президії
НАН України
від
16.10.2003р.
№248 та від
01.03.2005р.
№43

Представник НАН України, уповноважений на
управління часткою у
статутному фонді СПД
(посада, П.І.Б., тел., Email)
Директор Яцків Я.С.
Тел.. 5263110
yatskiv@mao.kiev.ua
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ФОРМА ХІ-3
Відомості
про результати спільної науково-технічної (іншої статутної) діяльності
зі сторонніми організаціями
Організація, з якою ведеться спільна діяльність (назва, основні реквізити).
Цілі та предмет спільної діяльності.
Основні результати, отримані в минулому році.
Належність прав авторства.
Порядок розподілу доходів та прибутку (якщо передбачається угодою).
Характеристика та експертна вартість активів, які використовуються для цілей спільної діяльності;
основні умови їх використання (відповідальність за збереження, покриття експлуатаційних витрат,
відшкодування вартості у випадку псування тощо).
Порядок та вид відшкодування з боку сторонньої організації на користь установ НАН України за
користування майном (відповідно до внесеної частки):
- який прибуток одержано (поквартально, з моменту передачі майна в користування);
- на які цілі використано чистий прибуток.
7. Рішення Президії НАН України, яким схвалено використання майна НАН України для потреб спільної
діяльності.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ФОРМА XІІ-I

Показники діяльності
Головної астрономічної обсерваторії НАН України

Назва
підприємства

1
-

Середньоспискова
чисельність
працівників

Оренда
виробничих
приміщень, %
до
загальної
кількості

Знос
основних
фондів, %

2

3

4

-

-

-

Фактичний обсяг виконаних
робіт, послуг, виробленої
продукції, тис.грн.
у тому числі за
замовле розробкам
ннями
и
загальна інститут інституту
сума
у
для
сторонніх
організаці
й
5
6
7
-

-

-

Заборгованість, тис.грн.
Кредиторська

Чистий
прибуток
+,

Дебіто
рська

Середня
зарплата, грн.

тис.грн.

загаль
на

за
розрахунками з
бюдже
том

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

(збитки –),

за
комунальні
послуги

з
оплати
праці
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Довідка

ФОРМА XIII-1

про чисельний і віковий склад наукових працівників

Головна астрономічна обсерваторія НАН України
№
п/п

Найменування показників

(назва установи)
станом на 31.12.2019 р.
Одиниця
вимірювання

Всього по
комплексу

В тому числі:
інститут

1

3.

2
Загальна чисельність працівників за основним
місцем роботи (без сумісників) на 31.12.2019 р. у
т.ч.жінок
Чисельність наукових працівників (без сумісників)
за контрольним списком на кінець року (у
т.ч.жінок)
Середній вік наукових працівників

3.1.

З них
а/. за ступенем:
доктора наук (без членів НАН України)

3.2.

кандидата наук

3.3.

б/. за посадами:
науково-керівний склад

1.

2.

в т.ч.зав.відділами
3.4.

головні наукові співробітники

3.5.

провідні наукові співробітники

3.6.

старші наукові співробітники

3.7.

наукові співробітники

3.8.

молодші наукові співробітники

3.9.

інші наукові співробітники
(головні, провідні і інші спеціалісти)

Директор ГАО НАН України
Вчений секретар
Дата 28 грудня 2019 року

3

4
142 / 63

5
142 / 63

чол.
% до п.1.

87 / 35
61.2%

87 / 35
61.2%

чол.

середн.вік
сума рік/ чол.

54.6/4746/87

54.6/4746/87

середн.вік
сума рік/ чол.
середн.вік
сума рік/ чол.

69.6/696/10

69.6/696/10

51.3/2411/47

51.3/2411/47

середн.вік
сума рік/ чол.
середн.вік
сума рік/ чол.
середн.вік
сума рік/ чол.
середн.вік
сума рік/ чол.
середн.вік
сума рік/ чол.
середн.вік
сума рік/ чол.
середн.вік
сума рік/ чол.
середн.вік
сума рік/ чол.

61.4/1044/17

61.4/1044/17

56.7/340/6

56.7/340/6

78/78/1

78/78/1

73.3/440/6

73.3/440/6

50.0/1152/23

50.0/1152/23

49.0/931/19

49.0/931/19

32.3/194/6

32.3/194/6

60.5/907/15

60.5/907/15

Дослід
новиробнича
база
(ДЗ,
ЕВ,
НТЦ)
6

Я.С. Яцків
Л.М. Свачій

Вик. Л.В.Панченко, 526-09-69
98

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

ФОРМА XIІІ-2
Окремі чисельні показники,
що характеризують стан роботи з молодими науковцями (віком до 35 років) в

Головній астрономічній обсерваторії НАН України

1.

Кількість молодих учених-стипендіатів станом на 31.12.2019 р.:
Президента України для молодих учених
Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених
НАН України для молодих учених
Форми підтримки для молодих учених:

3

3

К-ть премій,
грантів, стипендій,
отриманих у
звітному році

2 Державні та академічні форми підтримки молодих учених
Щорічна премія Президента України для молодих учених
Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в
галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науковотехнічних розробок
Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення
молоді у розбудові України
Гранти Президента України для підтримки наукових
досліджень молодих учених
Гранти Президента України для обдарованої молоді
Гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих
учених
Проекти НДР для молодих учених НАН України
Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих
навчальних закладів за кращі наукові роботи
Додаткові відомчі теми для молодих учених, які виступали з
науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України

2

3. Премії чи стипендії імені видатних учених – колишніх співробітників
наукової установи

( в к а за т и н а з в у п р ем і й а б о с т и п е н д і й т а ї х р о з мі р)

4. Премії, стипендії, гранти для молодих учених, які засновані обласними та
міськими державними адміністраціями
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( в к а за т и н а з в у ф о р м и а д р е с но ї пі д т р и м ки , ї ї р о з м і р , к и м н а д а на)

5. Інші форми адресної підтримки молодих учених (що не включалися до
вищезазначених, у тому числі міжнародні)

( в к а за т и н а з в у ф о р м и а д р е с но ї пі д т р и м ки , к и м н а д а н а , к р а ї н а)

6 Кількість молодих учених, яких направлено на стажування в установи чи
організації (із зазначенням їх назви, а також назви установи (організації),
яка профінансувала стажування):
СНД
далекого зарубіжжя
7. Наявність у науковій установі функціонуючої ради молодих учених і
спеціалістів та
постійно діючої комісії по роботі з молоддю при вченій раді
8. Кількість проведених організаційних заходів, спрямованих на
активізацію роботи з науковою молоддю в установі (школи,
конференції молодих вчених тощо)

2

___Є_

(є/немає
)

____

(є/немає
)

1
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ФОРМА XIII-3

П О К А З Н И К И з а б е з п е ч е н н я м о л о д и м и в ч е н и м и (за станом на 31.12.2019)
Головна астрономічна обсерваторія НАН України
(назва установи НАН України)

Законом України від 26.11.2015 № 848 «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначено, що
«молодий вчений – вчений віком до 35 років, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня,
або вчений віком до 40 років, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі».
Молоді вчені за посадами

Разом моГоловні,
лодих учених,
Молодші
провідні
які обіймають
наукові
інженери та
зазначені
Докторанти
співробіт- інші головні й
посади
ники
провідні
професіонали

Науковокерівний
персонал

Головні
наукові
співробітники

Провідні
наукові
співробітники

Старші
наукові
співробітники

Наукові
співробітники

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

4

5

5

2

-

докторів
наук

кандидатів
наук

без
ступеня

9

10

11

12

16

-

10

6

Список молодих учених віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі

Прізвище, ім’я, по батькові

НЕМАЄ
Директор ГАО НАН України
академік НАН України
Вик. Свачій Л.М. 526-47-60
Панченко Л.В., 526-09-69
28 грудня 2019 р.

З них

Дата народження
(день/місяць/рік)

Науковий ступінь /
навчання в докторантурі

Я.С. Яцків
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Форма ХІІІ-4

Склад працівників Головної астрономічної обсерваторії НАН України за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем
станом на 31.12.2019 р.

З них

1

142

кваліфіковані робітники

молодші спеціалісти

бакалаври

спеціалісти

магістри

кваліфіковані робітники

робітники найпростіших
професій

За освітньо-кваліфікаційним рівнем

технічні службовці

фахівці

Професіонали

керівники

Спискова чисельність працівників

За категоріями

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28

81

4

3

5

21

24

85

1

3

5

Директор ГАО НАН України
академік НАН України

Я.С.Яцків

28.12.2019 р.
Вик. Панченко Л.В., 526-09-69
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СПИСОК
наукових працівників і спеціалістів, які ведуть науково-дослідну роботу
станом на 31.12.2019 р.
Інститут – Головна астрономічна обсерваторія НАН України
№№
п/п

Прізвище,
ім’я та по-батькові

Рік
народження

Посада
(додатково
вказати
“за
сумісництвом”, “без
оплати”,
в.о.)

Науковий
ступінь

Вчене
звання

Шифр і назва
спеціальності

1

2
АУП науковий

3

4

5

6

7

ЯЦКІВ
Ярослав Степанович

1.

КРАВЧУК
Сергій Григорович

2.

БЕРЦИК
Петер Петерович

25.10.
1940

Директор

23.02.
1955

Заст.
директора з
наукової
роботи
Заст.
директора з
наукової
роботи

16.09.
1964

Доктор
фіз.-мат.
наук

Академік
НАН
України

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

Доктор
фіз.-мат.
наук

Ст.наук.
співр.

01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія

Дата
останнього
обрання на
посаду
(конкурс,
остання
атестація
чи призначення
на посаду)
8

Керівництво
аспірантами

9

19.04.2017

20.06.2017

20.06.2017
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1

2
СВАЧІЙ
Лідія Миколаївна

3.

3

4

5

6

04.02.
1970

Вчений
секретар

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

Відділення № 1
1.1.Відділ астрометрії та
космічної геодинаміки
4.

МЕДВЕДСЬКИЙ
Михайло Михайлович

02.08.
1961

В.о.
зав. відділу

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

5.

ГЛУЩЕНКО
Юрій Михайлович

19.04.
1951

Пров.
Інженер

Не має

Не має

6.

ПАП
Віктор Олексійович

09.09.
1980

Наук. співр.

Не має

Не має

7.

ХОДА
Олег Олександрович

29.12.
1969

Ст. наук.
співр.

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

8.

ІЩЕНКО
Марина Вікторівна

29.07.
1987

Ст.наук.
співр.

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

7
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка

01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка

8

9

20.06.2017

01.01.2015

09.02.2006

01.01.2010

08.01.2008

01.05.2018

104

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

1

2

3

4

5

6

9.

ЄМЕЦЬ
Адель Іванівна

21.11.
1938

Пр. інженер

Не має

Не має

10.

ЖАБОРОВСЬКИЙ
Віталій Петрович

20.07.
1988

Мол. наук.
співр.

Не має

ЧОЛІЙ
Василь Ярославович

20.03.
1963

Ст.наук.
співр
(без оплати)

Кандидат
фіз.-мат.
наук

ЖАЛІЛО
Олексій Олександрович

12.04.
1955

Пр.наук.
співр
(без оплати)

КОРСУНЬ
Алла Олексіївна

16.11.
1933

Ст.наук.
cпівр
(без оплати)

Кандидат
фіз.-мат.
наук
Кандидат
технічних
наук
Кандидат
фіз.-мат.
наук

Доцент
Ст.наук.
співр.
Ст.наук.
співр.

1.1.1.Лабораторія астрометрії
11.

ЛАЗОРЕНКО
Петро Федорович

12.07.
1952

Зав.
лабораторії

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Ст.наук.
співр.

12.

АНДРУК
Віталій Миколайович

04.10.
1958

Наук. співр.

Не має

Не має

7
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка

8

9

01.01.2019

01.01.2015

01.01.2018

01.01.2018

01.01.2018

01.01.2014

07.02.2006
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13.

КАРБІВСЬКИЙ
Віктор Леонідович

13.11.
1958

Наук. співр.

Не має

Не має

14.

КУЗЬКОВ
Володимир Павлович

17.07.
1949

Ст.наук.
співр.

Кандидат
технічних
наук
Доктор
фіз.-мат.
наук

Не має

ЯЦКІВ
Ярослав Степанович

25.10.
1940

Гол.наук.
співр.
(за сумісн.)

Академік
НАН
України

1.2.Відділ атмосферної оптики
та приладобудування
15.

16.

17.

18.

СИНЯВСЬКИЙ
Іван Іванович

15.08.
1978

В.о.зав.
відділу

Кандидат
технічних
наук

Не має

СОСОНКІН
Михайло Григорович

05.09.
1946

Пр.наук.
співробітник

Кандидат
технічних
наук

С.н.с.

ЄРЬОМЕНКО
Наталія Олексіївна

12.05.
1951

Пров. інженер Не має

Не має

Наук.співр.

Не має

БОВЧАЛЮК
Андрій Павлович

02.08.
1987

Кандидат
фіз.-мат.
наук

7
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка

01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи

8

9

01.04.2011

01.09.2005

01.01.2019

01.10.2016

09.02.2006

09.02.2006

01.02.2016
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19.

ІВАНОВ
Юрій Стратонович

16.09.
1945

Ст.наук.
співр.

Не має

Не має

20.

ДЕЛЕЦ
Олександр Семенович

02.09.
1955

Пров.
інженер

Не має

Не має

МІЛІНЕВСЬКИЙ
Геннадій Петрович

30.04.
1951

Гол.наук.
співр.
(за сумісн.)

Доктор
фіз.-мат.
наук

Ст.наук.
співр.

ДАНІЛЕВСЬКИЙ
Василь Олексійович

25.13.
1954

Ст.наук.
співр.
(за сумісн.)

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

ОБЕРЕМОК
Євген Анатолійович

19.02.
1978

Наук.
співр.
(за сумісн.)

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

САМОЙЛОВ
Антон Володимирович

13.09.
1974

Наук.співр
(без оплати)

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

7
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи

8

9

01.12.2009

09.02.2006

01.01.2019

01.07.2019

01.09.2019

01.02.2015
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2
1.3.Відділ фізики субзоряних
та планетних систем

3

4

5

6

21.

ПАВЛЕНКО
Яків Володимирович

24.01.
1954

Зав.
відділу

Доктор
фіз.-мат.
наук

Ст. наук.
співр.

22.

ДЛУГАЧ
Жанна Михайлівна

21.09.
1947

Пр. наук.
співр.

Доктор
фіз.-мат.
наук

Ст.наук.
співр.

23.

НЕВОДОВСЬКИЙ
Петро Вікторович

12.05.
1952

Ст.наук.
співр.

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

24.

КУЗНЄЦОВА
Юліана Геннадіївна

10.12.
1974

Наук. співр.

Не має

Не має

25.

КРУШЕВСЬКА
Вікторія Миколаївна

28.07.
1976

Ст.наук.
співр.

Не має

26.

ЗАХОЖАЙ
Ольга Володимирівна

01.12
1984

Ст.наук.
співр.

Канд.
фіз.-мат.
наук
Канд.
фіз.-мат.
наук

27.

ОВСАК
Олександр Степанович

31.07.
1962

Ст.
наук.співр.

Канд.
фіз.-мат.
наук

Ст.наук.
співр.

Не має

7

01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи

8

9

01.05.2017

01.01.2014

01.06.2005

01.02.2018

01.01.2013

01.01.2015

01.10.2012
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28.

2

3

4

5

6

ІВАНЮК
Олексій Михайлович

19.08.
1987

Мол.
наук.співр.

Не має

Не має

ВІДЬМАЧЕНКО
Анатолій Петрович

17.13.
1952

Гол.наук.
співр.
(за сумісн.)

Доктор
фіз.-мат.
наук

Професор

БУТКОВСЬКА
Варвара Володимирівна

02.01.
1974

Наук.
співр.
(за сумісн.)

Канд.
фіз.-мат.
наук

Не має

ПЛАЧИНДА
Сергій Іванович

07.12.
1951

Наук.
співр.
(за сумісн.)

Канд.
фіз.-мат.
Наук

Ст.наук.
співр.

15.01.
1957

Зав.
лабораторії

Доктор
фіз.-мат.
наук

Ст.наук.
співр.

1.3.1.Лабораторія фізики
малих тіл Сонячної системи
29.

КОРСУН
Павло Павлович

30.

БОРИСЕНКО
Сергій Анатолійович

06.02.
1975

Ст.наук.
співр.

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

31.

ІВАНОВА
Олександра Вікторівна

18.07.
1978

Ст.наук.
співр.

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Старший
дослідник

7
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи

01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи

8

9

01.01.2016

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.07.2005

01.03.2019

01.04.2011
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Кандидат
фіз.-мат.
наук

6

32.

КУЛИК
Ірина Віталіївна

01.08.
1959

Ст.наук.
співр.

33.

ШУБІНА
Олена Сергіївна

31.03.
1992

Мол.
наук.співр.

34.

АНДРЄЄВ
Максим Володимирович

12.07.
1978

Мол.
наук.співр.

РОЗЕНБУШ
Віра Калениківна

12.12.
1948

Гол.наук.
співр.
(за сумісн.)

Доктор
фіз.-мат.
наук

Ст.наук.
співр.

КИСЕЛЬОВ
Микола Миколайович

28.08.
1942

Гол.наук.
співр.
(без оплати)

Доктор
фіз.-мат.
наук

Ст.наук.
співр.

Не має

Не має

1.4.Відділ фізики Сонця
35.

ЩУКІНА
Наталія Геннадіївна

27.07.
1948

Зав.відділу

Доктор
фіз.-мат.
наук

36.

КОСТИК
Роман Іванович

26.05.
1940

Гол. наук.
співр.

Доктор
фіз.-мат.
наук

Старший
дослідник
Не має

Не має

Чл.-кор.
НАН
України
Член-кор.
НАН
України

7
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи

8

9

01.02.2008

01.11.2018

01.12.2018

01.01.2019

18.01.2016

01.12.2002

01.01.2003

110

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

1

2

3

4

5

6

37.

ОСІПОВ
Сергій Миколайович

23.04.
1958

Ст. наук.
співр.

Кандидат
фіз.-мат.
наук

С.н.с.

38.

ВАСИЛЬЄВА
Ірина Едуардівна

12.10.
1965

Ст. наук.
співр.

Кандидат
фіз.-мат.
наук

С.н.с.

39.

ПАСЕЧНИК
Маргарита Миколаївна

04.01.
1947

Наук. співр.

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

40.

ЧОРНОГОР
Світлана Миколаївна

06.05.
1974

Наук. співр.

Не має

41.

СУХОРУКОВ
Андрій Валерійович

23.08.
1985

Наук.співр.

Кандидат
фіз.-мат.
наук
Кандидат
фіз.-мат.
наук

42.

КОНДРАШОВА
Ніна Миколаївна

24.05.
1946

Наук.співр

С.н.с.

43.

ПІШКАЛО
Микола Іванович

16.12.
1960

Пр.інженер

Кандидат
фіз.-мат.
наук
Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

С.н.с.

7
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи

8

9

07.02.2006

07.02.2006

01.11.2008

07.02.2006

01.01.2014

01.01.2016

01.06.2019
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ОЛЬШЕВСЬКИЙ
В'ячеслав Леонідович

09.08.
1984

Наук.співр.
(без оплати)

ЛЮБЧИК
Олена Костянтинівна

10.08.
1975

Наук.співр.
(без оплати)

Кандидат
фіз.-мат.
наук

ХОМЕНКО
Олена Володимирівна

10.09.
1977

Наук.співр.
(без оплати)

6
Не має

Кандидат
фіз.-мат.
наук
Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

Не має

1.4.1.Лабораторія
швидкоплинних процесів у
зірках
44.

ЖИЛЯЄВ
Борис Юхимович

08.02.
1940

Зав.
лабораторії

Доктор
фіз.-мат.
наук

Ст. наук.
співр.

45.

ВЕРЛЮК
Ірина Адамівна

17.12.
1964

Наук. співр.

Не має

Не має

7
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи

01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія

8

9

01.11.2019

05.09.2018

01.10.2013

12.09.1990

01.02.2010
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1
46.

47.

2

ПОХВАЛА
Сергій Миколайович

3
24.12.
1986

4
Мол.наук.
співр.

5

6

Не має

Не має

ПЄТУХОВ
Володимир Миколайович

11.01.
1947

Пров.
Інженер

Не має

Не має

РЕШЕТНИК
Володимир Миколайович

06.06.
1981

Ст.наук.
співр.
(за сумісн.)

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

1.5.Відділ фізики зір та
галактик
БЕРЦИК
Петер Петерович

16.09.
1964

В.о.зав.
відділу
(без оплати)

Доктор
фіз.-мат.
наук

48.

ЛЮБЧИК
Юрій Петрович

23.01.
1972

Ст.наук.
співр.

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

49.

КАМІНСЬКИЙ
Богдан Мар’янович

24.09.
1973

Наук. співр.

Не має

Не має

50.

ХАРЧЕНКО
Ніна Василівна

29.03.
1948

Пр. наук.
співр.

Доктор
фіз.-мат.
наук

Ст.наук.
співр.

Ст.наук.
співр.

7
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія

01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка

8

9

01.01.2019

01.01.2016

01.04.2019

01.06.2018

08.02.2006

01.04.2011

01.12.2003
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51.

ШЕМІНОВА
Валентина Андріївна

21.10
1946

Пр. наук.
співр.

52.

СОБОЛЕНКО
Маргарита Олександрівна

08.01.
1989

Мол. наук.
співр.

5
Доктор
фіз.-мат.
наук
Не має

6
Ст.наук.
співр.
Не має

1.5.1.Лабораторія фізики
галактик з активним
зіркоутворенням
53.

ПІЛЮГІН
Леонід Степанович

25.04.
1955

Зав.
лабораторії

Доктор
фіз.-мат.
наук

Чл.-кор.
НАН
України

54.

ЗІНЧЕНКО
Ігор Андрійович

29.06.
1986

Ст.наук.
співр.

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

55.

НИКИТЮК
Тетяна Вікторівна

16.01.
1976

Наук. співр.

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

56.

ВОВК
Катерина Борисівна

12.04.
1986

Наук.співр.

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

7
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія

01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія

8

9

07.02.2006

17.03.2017

01.04.2011

01.16.2016

08.02.2006

01.01.2018
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1
57.

2

1.6.Відділ позагалактичної
астрономії та астроінформатики

ВАВИЛОВА
Ірина Борисівна

3

10.07.
1959

4

Зав. відділу

1.6.1.Лабораторія великомасштабної структури Всесвіту

ВАВИЛОВА
Ірина Борисівна

10.07.
1959

Зав. лаб.
(без оплати)

58.

КАРАЧЕНЦЕВА
Валентина Юхимівна

14.07.
1940

Пров.наук.
співр.

59.

БАБИК
Юрій Вікторович

23.08.
1987

Ст.наук.
співр

ТОРБАНЮК
Олена Олександрівна

13.11.
1992

Наук.співр.

ПУЛАТОВА
Надія Григорівна

20.03.
1984

Наук.співр.

60.

61.

5

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Кандидат
фіз.-мат.
наук
Доктор
фіз.-мат.
наук
Кандидат
фіз.-мат.
наук
Кандидат
фіз.-мат.
наук
Кандидат
фіз.-мат.
наук

6

7

8

Ст. наук.
співр.

01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія

01.10.2016

Ст. наук.
співр.

01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія

01.10.2016

Ст.наук.
співр.

01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія

01.01.2010

Не має

Не має

Не має

01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія

9

01.01.2015

01.11.2018

01.01.2015
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1
62.

63.

64.

2
ВАСИЛЕНКО
Анатолій Андрійович
ДОБРИЧЕВА
Дар'я Вікторівна

ШАТОХІНА
Світлана Вадимівна

3

4

5

6

10.12.
1987

Ст.наук.
співр.

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

17.03.
1989

Наук.співр.

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

09.05
1962

Наук. співр.

Не має

Не має

65.

ЇЖАКЕВИЧ
Олена Михайлівна

29.03.
1941

Наук. співр.

Не має

Не має

66.

АРТЕМЕНКО
Тетяна Геннадіївна

18.11.
1975

Пров.
інженер

Не має

Не має

67.

ЕЛИЇВ
Андрій Андрійович

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

Ст.наук.
співр.

ВАСИЛЕНКО
Максим Юрійович

28.09.
1994

Мол.наук.
співр.
(за сумісн.)

КОМПАНІЄЦЬ
Олена Володимирівна

08.01.
1996

Пр.інженер
(за сумісн.)

Не має

Не має

Не має

Не має

7

8

01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія

01.06.2016

01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія

01.01.2018

01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка

01.09.2015

01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка

01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія

9

06.11.2000

01.03.2010

01.11.2019

01.11.2019
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2

САВАНЕВИЧ
Вадим Євгенович

3
19.11.
1964

4
Ст.наук.
співр.
(без оплати)

5

6

Д.т.н.

Проф.

МЕЛЬНИК
Ольга В'ячеславівна

21.05.
1980

Наук.співр.
(без оплати)

Кандидат
фіз.мат.наук

Не має

СЕРГІЄНКО
Ольга Миколаївна

20.06.
1986

Ст.наук.
співр.
(без оплати)

Кандидат
фіз.мат.наук

Не має

1.6.2.Лабораторія космічних
променів
68.

ШАХОВ
Борис Олексійович

07.11.
1945

Зав.
лабораторії

Кандидат
фіз.мат.наук

Ст.наук.
співр.

69.

МАЛОВІЧКО
Павло Петрович

13.03.
1954

Ст.наук.
співр.

Кандидат
фіз.мат.наук

Ст.наук.
співр.

70.

ФЕДОРОВ
Юрій Іванович

18.12.
1947

Пр.наук.
співр.

Доктор
фіз.мат.наук

Ст.наук.
співр.

71.

КИЗЬЮРОВ
Юрій Веніамінович

20.12.
1957

Ст.наук.
співр.

Кандидат
фіз.мат.наук

Ст.наук.
співр.

7
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія

01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи

8
04.06.2019

9

01.06.2019

20.06.1986

08.02.2000

07.02.2006

16.01.2016

07.02.2006
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1
72.

2
КОЛЕСНИК
Юрій Леонідович

3

4

5

27.10.
1982

Ст.наук.
співр.

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Відділення № 2
(науково-навчальне)
2.1.1.Науково-технічний
сектор

6
Не має

73.

РОМАНЮК
Ярослав Орестович

29.11.
1954

Заст.
керівника
ННЦ

Кандидат Ст.наук.
техн. наук співр.

74.

ІВАЩЕНКО
Юрій Миколайович

12.04.
1961

Ст.наук.
співр

Кандидат
фіз.-мат.
Наук

Не має

2.1.2.Лабораторія МІЗОН-А
75.

КРЯЧКО
Іван Павлович

12.11.
1960

В.о.зав.
лабораторії

Не має

Не має

76.

ШАВЛОВСЬКИЙ
Віталій Іванович

11.06.
1953

Наук. співр.

Не має

Не має

7
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи

01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи

8

9

01.01.2015

01.01.2016

23.06.2014

01.01.2008

01.01.2016
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1
77.

78.

2

3

4

КОВАЛЬЧУК
Георгій Улянович

06.05.
1945

Пров.
інженер

СОБОДАР
Олександр Олегович

01.03.
1988

Пров.
інженер

ВАВІЛОВ
Сергій Сергійович

28.12.
1980

Пров.
інженер
(за сумісн.)

5

6

Кандидат
фіз.-мат.
наук
Не має

Ст. наук.
співр.

Не має

Не має

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

Не має

7
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи

8

9

01.01.2016

10.10.2018

01.01.2019

2.2.Редакційно-видавнича
група
79.

КЛИМЕНКО
Володимир Мусійович

04.08.
1952

Відп.
секретар

Відділення № 3
(науково-інформаційне)
3.1.АКІОЦ
80.

ВЕЛЕСЬ
Олександр Анатолійович

11.01.
1975

В.о.зав.
центру

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

81.

ПАКУЛЯК
Людмила Казимирівна

25.12.
1956

Ст. наук.
співр.

Кандидат
фіз.-мат.
наук

Не має

01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи

01.03.03
Геліофізика і
фізика Сонячної системи
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка

01.09.2012

01.01.2018

07.02.2006
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1

2

3

4

5

6

82.

ЛОБОРТАС
Валентин Аскольдович

21.01.
1951

Пров.
інженерелектр.

Не має

Не має

83.

ВЕДЕНИЧЕВА
Ірина Петрівна

26.04.
1955

Пров.
інженер

Не має

Не має

84.

ЗОЛОТУХІНА
Анастасія Валеріївна

03.12.
1981

Не має

Не має

85.

БУЛЬБА
Тамара Петрівна

17.01.
1955

Пр.інженер

Пров.
інженер

Не має

Не має

7
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка
01.03.02
Астрофізика
і радіоастрономія

8

9

08.02.2006

08.02.2006

01.01.2018

01.01.2016

4.Функціональне та
адміністративногоспоодарське відділення
1.Науково-технічний відділ
86.

ШЕВЧЕНКО
Олександр Іванович

01.09.
1951

Зав.відділу

Доктор
технічних
наук

Ст. наук.
співр.

05.11.13
Прилади та
методи
вимірювання
теплових
величин

01.02.2018
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1
87.

2
КІЗЮН
Любов Миколаївна

Директор ГАО НАН України
Вчений секретар

3
28.07.
1938

4
Пров.
інженер

__________
_________

5
Кандидат
фіз.-мат.
наук

6
Не має

7
01.03.01
Астрометрія
і небесна
механіка

8

9

01.10.2016

академік НАН України Я.С. Яцків
Л.М. Свачій

28.12.2019
Вик. Панченко Л.В.. 526-09-69
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Список
звільнених наукових працівників
Головна астрономічна обсерваторія НАН України
з 01.01.2019 р. по 01.01.2020 р.
№№
п/п
1
1.

Прізвище,
ім’я та
по-батькові

Посада

Вчений
ступінь,
вчене
звання
4
Не має,
не має

№ наказу про
звільнення, дата,
причина
звільнення
5

2
Безпалько
Володимир
Григорович
Василенко
Максим
Юрійович

3
Провідний
інженер
Молодший
науковий
співробітник

Не має,
не має

№ 39-К
28.10.2019
За власним
бажанням

3.

Корсунь
Алла
Олексіївна

Старший
науковий
співробітник

К.ф.-м.н.,
с.н.с.

4.

Ольшевський
В'ячеслав
Леонідович

Науковий
співробітник

К.ф.-м.н.,
Не має

№ 66-К
28.12.2018
У зв'язку з
закінченням строку
договору
№ 37-К
24.10.2019
За власним
бажанням

5.

Саваневич
Вадим
Євгенович

Старший
науковий
співробітник

Д.т.н.,
професор

6.

Компанієць
Олена
Володимирівна

Пров. інженер

2.

Директор ГАО НАН України
академік НАН України
“ 28 ”

грудня

Примітки

№ 5-К/А
28.01.2019
У зв'язку зі смертю

6

№ 19-К
03.06.2019
За власним
бажанням
№ 39-К
28.10.2019
За власним
бажанням

Я.С.Яцків

2019 р.

Панченко Л.В., 526-09-69
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Довідка

про розподілення працівників по території
на 01.01.2020 р.
Головна астрономічна обсерваторія НАН України
№№
строки

1.
В т.ч.
2.
3.

В с ь о г о∗∗
по установі
(організації)

Спискова
чисельність
працівників
(без сумісників)
станом на
01.01.2020 р.

142/63

З числа наукових працівників:

З них
наукових
працівників

Докторів наук

Кандидатів
наук

Без
вченого
ступеня

87/35

13/5

47/18

27/12

Примітки

Головна
установа
Її підрозділи
та їх місцезнаходження

Директор ГАО НАН України
академік НАН України

Я.С. Яцків

Панченко Л.В., 526-09-69
28
грудня
2019 р.
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ФОРМА XІV-1
№
п/п

Назва приладу, марка, фірма виробник, країна

Вартість закупівлі
(тис. грн.)

Загальний фонд
Держбюджету
Всього
в т.ч. через
ДУМТЗ
НАН
України

1
-

2
-

3
-

Спеціальни
й фонд
Держбюджету

4
-

5
-

ФОРМА XІV-2
№
п/п

1
1
2
3
4

Назва приладу, марка, фірма виробник, країна

Вартість закупівлі
(тис. грн.)

Загальний фонд
Держбюджету
Всього
в т.ч. через
ДУМТЗ
НАН
України

Спеціальни
й фонд
Держбюджету

2

3

4
-

5
-

Разом:

-

-

-

ФОРМА XІV-3
№
п/п
1
2
3

Джерела придбання ПЕОМ

Загальний фонд Держбюджету,
в т.ч. через ДУМТЗ НАН України
Спеціальний фонд Держбюджету

Кількість (шт.)

Вартість закупівлі
(тис. грн.)
-

-

Разом:

№
п/п
1
-

Назва приладу (українською мовою та
мовою оригіналу) і його марка, фірма
виробник, країна походження
2
-

ФОРМА XІV-4

Обгрунтування
потреби
закупівлі
приладу (обладнання) в розрізі наукової
тематики, що виконується установою
3
-

Вартість,
дол. США або
євро
4
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ФОРМА XV-1

Електронні інформаційні ресурси
Внутрішні ресурси

Назви ресурсів, які
є власністю
установи

1
1. Сайт Головної
астрономічної
обсерваторії НАН
України

Категорія
ресурсу (вебсторінка, ебібліотека,
база даних та
знань, словник,
науковий звіт,
документ,
нарис, аудіозапис тощо)

Текстовий опис змісту ресурсу, включаючи резюме або
реферат для об’єктів документального характеру та опис
змісту візуальних або звукових об’єктів

2
Веб-сайт

3
Ресурс функціонує як офіційний веб-сайт ГАО НАНУ з 90-х
років минулого століття

характеристика
формату
цифрового
представлення
ресурсу, його
розмірності
(об’ємні
просторові
та/або часові
параметри),
стандарти тощо
4
Онлайн-ресурс
~23Gb

Цифрові адреси ресурсів до
яких є телекомутаційний
доступ

5
http://www.mao.kiev.ua

Ресурс містить матеріали з історії ГАО, організаційної структури,
напрямків наукових досліджень, парку наявних інструментів і
спостережних комплексів, а також поточні новини і документи.
В 2018 році сайт доповнений адміністративними сервісами для
співробітників з авторизованим доступом.
Сайт розроблений українською і англійською мовами.
Ресурс працює на CMS Joomla 3.4

2. Сайт національного
проекту «Українська
віртуальна
обсерваторія»

Веб-сайт

Ресурс функціонує як офіційний веб-сайт УкрВО з 2013 року.
Сайт УкрВО створений і функціонує, як місце дислокації баз
даних, сервісів, інформаційних джерел, документів і інструментів
УкрВО. На сайті функціонують інтерфейси доступу до трьох баз
даних: БД Об’єднаного Цифрового Архіву (ОЦА) фотографічних
і ПЗЗ спостережень (DBGPA V2.0), Інформаційно-довідкова
система “Астрономи - Україна” і пілотний проект цифрової
спектральної бібліотеки на базі фотографічного архіву
спектральних спостережень ГАО НАН України, а також

Онлайн-ресурс
~81Гb

http://ukr-vo.org
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електронні версії зоряних каталогів з реалізованими пошуковими
інтерфейсами для пошуку і візуалізації даних.
Розробка сайту і всіх сервісів виконана на програмному
комплексі PHP+MySQL+JS.
3. Електронний
каталог бібліотечних
ресурсів ГАО НАН
України.

E-бібліотека

База даних електронного каталогу бібліотеки ГАО НАНУ налічує
більше 14 тисяч найменувань видань, які складають бібліотечні
фонди. База даних керована спеціально розробленим
програмним забезпеченням і доступна в двох варіантах
інтерфейсу: адміністративному, з доступом через авторизацію
для поповнення бази даних, і пошуковому з відкритим доступом
для пошуку джерел у фондах бібліотеки.

Онлайн-ресурс
~50 Mb

http://www.mao.kiev.ua/biblio/cat
alogue/userindex.php

Розробка онлайнового сервісу виконана на програмному
комплексі PHP+MySQL+JS
4. Електронна
картотека публікацій
співробітників ГАО
НАН України.

5. База даних скляного
архіву фотографічних
спостережень ГАО
НАН України

E-бібліотека

База даних електронної картотеки публікацій співробітників ГАО
НАНУ налічує більше 6 тисяч найменувань публікацій. База
даних керована спеціально розробленим програмним
забезпеченням і доступна в двох варіантах інтерфейсу:
адміністративному, з доступом через авторизацію для
поповнення бази даних, і пошуковому з відкритим доступом для
пошуку публікацій і складання їхсписків за запитами
авторів.Розробка онлайнового сервісу виконана на програмному
комплексі PHP+MySQL+JS

Онлайн-ресурс
~50 Mb

http://www.mao.kiev.ua/biblio/car
ds/publics.html

База даних

Ядром УкрВО став Об’єднаний цифровий архів фотографічних і
ПЗЗ спостережень (ОЦА), який функціонує на базі БД DBGPA
V2.0. В ОЦА увійшли результати оцифрування спостережних
фотографічних архівів і дані поточних спостережних проектів
п’яти українських обсерваторій. На поточний момент ОЦА
оперує 57 спостережними архівами, які містять 40 тис. записів
метаданих пластинок і 14 тис. оцифрованих зображень; 172
оцифрованими щоденниками спостережень, які містять 14,5 тис.
сторінок, ототожнених з 23 тис. пластинок, занесених в базу
даних ОЦА; 6 тис. масивів координат і фотометричних оцінок
об’єктів, зареєстрованих на оцифрованих зображеннях;
зоряними каталогами, переведеними у формати ВО і
підключеними до ОЦА.

Онлайн-ресурс
~500Mb

http://gua.db.ukr-vo.org/

Для керування ОЦА і пошуку інформації створений
спеціалізований програмний пакет. Система дозволяє
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накопичувати і підтримувати цілісність даних БД архіву,
виконувати пошук інформації згідно системи запитів з широким
набором параметрів, виконувати адміністративні функції по
підтримці дієздатності системи в цілому, оперативно додавати
нові архіви з новими типами даних, візуалізувати результати
пошуку і т.д.
В обсерваторіях – учасницях проекту запущений процес
оцифрування скляних негативів, дані якого підключаються до
ОЦА і накопичуються на загальних ресурсах. Розроблене і
розробляється програмне забезпечення як для вирішення
прикладних завдань, так і таке, що розширяє функції системи
керування архівами, для встановлення нових сервісів роботи з
базами даних і для створення засобів інтеграції в міжнародну
сітку ВО. Розробка онлайнового сервісу виконана на
програмному комплексі PHP+MySQL+JS, окремі локальні модулі
розроблені на DELFI 7
6. База даних
«Астрономи України»

База даних

База даних «Астрономи – Україна» є важливим компонентом
Української віртуальної обсерваторії (УкрВО), в тому числі, в
частині розвитку веб-портала УкрВО, на платформі якого
передбачено поступово зібрати всі інформативні матеріали з
історії розвитку астрономічних досліджень в Україні.База даних
створювалась протягом 2005-2012 рр. На поточний момент база
даних містить персоналії 876 астрономів. База даних керована
спеціально розробленим програмним забезпеченням і доступна в
двох варіантах інтерфейсу: адміністративному, з доступом через
авторизацію для поповнення бази даних, і веб-сторінок з
відкритим доступом для перегляду систематизованих матеріалів
(останній – в пілотному варіанті, його розробка
продовжується).Розробка онлайнового сервісу виконана на
програмному комплексі PHP+MySQL+JS.

Онлайн-ресурс
~15Мb

http://ukrvo.org/personalities/index.php?b&
6

7. Об’єднаний
Онлайн ресурс з http://gua.db.ukr-vo.org/
Файловий архів Оцифрований архів 14 тис. фотографічних пластинок
цифровий архів
обмеженим
Авторизація
зображень скляного архіву фотографічних спостережень ГАО НАН України,
фотографічних і ПЗЗ
доступом
(тільки
каталоги об’єктів, отримані на його основі, оцифровані
спостережень (ОЦА)
фотграфічні архіви обсерваторій Узбекистану та Таджикістану. для групи УкрВО)
~ 8 Тб
8. Сайт проекту
Веб сайт
Поточний стан проекту « Космічна місія Аерозоль-UA»
Онлайн-ресурс http://aerosol-ua.mao.kiev.ua
АЕРОЗОЛЬ-UA
призначеної для створення бази даних, заснованої на
~5Мb
безперервних вимірах поляризаційних характеристик
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9. Метеобаза даних

Веб сайт

аерозольних і хмарних частинок і їх глобального розподілу в
атмосфері Землі протягом тривалого проміжку часу. База даних
необхідна для визначення тимчасового і просторового розподілу
фізичних характеристик та хімічного складу тропосферних і
стратосферних аерозолів, а також хмарних частинок в земній
атмосфері і оцінки їх впливу на погоду, клімат та ступінь
забруднення навколишнього середовища.
Ресурс працює на CMS Joomla 3.8
Метеорологічні дані спостережень
Онлайн-ресурс
~50Мб

http://www.mao.kiev.ua/meteo
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10.Сайт ГНСС-групи
ГАО НАН
України

11. Архів даних
спостережень на
українських
постійнодіючих
ГНСС-станціях та
продуктів Центру
аналізу ГНСС-даних
ГАО НАН України

Веб-сайт

Зміст:
Головна сторінка
Директорія ftp- -- карта мережі, останні новини мережі
сервера
Новини
-- всі новини мережі
ГНСС-станції
-- інформація про постійнодіючі ГНСС-станції мережі (карта,
дата установки, обладнання, фотографії, інформація про якість
спостережень для
останньої доступної години, колокація (якщо є), інформація
про доступність спостережень, оцінки координат та швидкостей
тощо)
Дані спостережень
-- загальна інформація про доступність спостережень для всіх
станцій, посилання на архів спостережень
Центр аналізу ГНСС-даних
-- загальна інформація про Центр аналізу ГНСС-даних ГАО
НАН України, інформація про типи отриманих розв'язків
NTRIP-кастер ГАО
-- посилання на таблицю джерел NTRIP-кастера ГАО НАН
України
Форум
-- посилання на форум (розташований на іншому сайті)
ГНСС-група
-- перелік співробітників ГНСС-групи, їх публікації, контактна
інформація
Доступність годинних файлів спостережень ГНСС-супутників
(за останні 7 діб)
-- графіки доступності годинних файлів спостережень ГНССсупутників (за останні 7 діб) на станціях мережі
Доступність добових файлів спостережень ГНСС-супутників з
1997 року
-- графіки доступності добових файлів спостережень ГНССсупутників на станціях мережі за весь період спостережень
Якість годинних сесій спостережень ГНСС-супутників (за
останню годину)
-- інформація про якість спостережень на всіх станціях мережі
для останньої доступної години

онлайн-ресурс
~160 Mб
онлайн-ресурс
~600Гб

http://gnss.mao.kiev.ua/
194.44.35.20
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/gnss/
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12. Електроннa версія
журналу ГАО НАН
України «Кинематика
и физика небесных
тел»

Веб сайт +
електронні
документи

Зміст:
data/
-- дані спостережень на українських постійнодіючих ГНССстанціях, що можуть розповсюджуватися публічно, з
інтервалами реєстрації 1 с та
30 с (у форматі Compact RINEX, згруповані по роках та по
днях року (дані спостережень на інших українських
постійнодіючих ГНСС-станціях
знаходяться в директоріях з обмеженим доступом для
внутрішнього користування)
products/
-- продукти Центра аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України:
добові та тижневі розв'язки (у форматі SINEX), значення
тропосферної рефракції
(у форматі TROPEX), згруповані по системах координат, в
яких отримані розв'язки, та по GPS-тижнях
requests/
-- директорія для розповсюдження замовленої інформації
stations/
-- інформація про деякі українські постійнодіючі ГНСС-станції
(log-файли)
В 2018 році сайт був перенесений на нову CMS Drupal. На
поточний момент через сайт є прямий доступ до архіву журналу
2013-2019 рр. Нова електронна версія журналу «Кинематика и
физика небесных тел» містить PDF-версії 323 статей з 42
номерів журналу за 2013-2019 роки.

Онлайн-ресурс
~5.1 Gb

http://kfnt.mao.kiev.ua

Через ftp-протокол можливий доступ до повного архіву журналу
з сайту ГАО (див. п.15).
13. «Космічна наука і
технологія»

Веб сайт +
електронні
документи

Електронна версія журналу «Космічна наука і технологія»
містить PDF-версії 2393 статей зі 150 номерів журналу за 19952019 роки.

Онлайн-ресурс
~3.1 Gb

http://space-scitechjournal.org.ua/

14. «Світогляд»

Веб сайт +
електронні
документи

Електронна версія журналу «Світогляд». Містить PDF-версії 791
статті з номерів журналу за 2006-2019 роки. Доступ до статей –
відкритий, з архіву журналу на сайті ГАО НАНУ.

Онлайн-ресурс
~0.5 Gb

http://svitohlyad.org.ua
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15. Електронні версії
періодичних видань
ГАО НАН України та
Української
Астрономічної
Асоціації (журнали
«Астрометрия и
астрофизика»,
«Кинематика и
физика небесных
тел», «Астрономічний
календар»),
«Світогляд»

Веб сайт +
електронні
документи

Електронна версія журналу «Кинематика и физика небесных
тел» містить PDF-версії 2413 статей з 210 номерів журналу за
1985-2019 роки, а також PS-версії 413 статей з 4 Додатків до
журналу за 2000, 2003, 2005, 2009 роки. Обсяг архіву статей
уточнений у порівнянні з минулим роком
Електронна версія журналу «Астрометрия и астрофизика»
містить PDF-версії 309 статей з 20 номерів журналу за 1968-1973
роки. Доступ до статей – відкритий, з веб-сторінки сайту ГАО
НАНУ.

Назви платних цифрових ресурсів,
які використовує установа

1

http://www.mao.kiev.ua/index.php
/ua/vydannia/kinematikaitem

~500 Mb

http://www.mao.kiev.ua/index.php
/ua/vydannia/aia

Доступ до статей – відкритий, з веб-сторінки сайту ГАО НАНУ.
Електронна версія «Астрономічного календаря» містить повних
17 випусків за 2002-2019 роки (2015-2019 на чинній сторінці
сайту, інші в архіві сайту) і доступна з веб-сторінок сайту ГАО
НАНУ.
Електронний архів журналу «Світогляд». Містить PDF-версії
791 статті з номерів журналу за 2006-2019 роки. Доступ до статей
– відкритий, з веб-сторінки сайту ГАО НАНУ.

Зовнішні ресурси

Онлайн-ресурс
~5.1 Gb

Категорія ресурсу (веб-сторінка, ебібліотека, база даних та знань,
словник , науковий звіт, документ,
нарис, аудіо запис тощо)

2
-

~1,5 Gb

~0.5 Gb

Текстовий опис змісту ресурсу,
включаючи резюме або реферат для
об’єктів документального характеру
та опис змісту візуальних або
звукових об’єктів

3
-

https://www.mao.kiev.ua/index.ph
p/ua/vydannia/kalendaritem

https://www.mao.kiev.ua/index.ph
p/ua/vydannia/svititem

Цифрові адреси ресурсів

4
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ФОРМА XV-2

Перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів,
що їх передплачує ГАО НАН України
№/
№

1
1.

Назва наукового
журналу

Видавець

2

3

Доповіді НАН України. Сер. К.: Президія НАН
Математика…
України

Усього 1 журнал на

Кількість
Форма
Вартість
примірників, (паперова
річної
що
чи
передплати
(грн.)
передплачую- електронться
на)
4
5
6
1

паперова

969.24

суму 969 грн. 24 коп.
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ФОРМА XVI
Відомості про використання імпортного обладнання, централізовано закупленого для
Головної астрономічної обсерваторії НАН України

______________________________________________
назва Центру колективного користування приладами
№
п/
п

Установа НАН України,
ПІБ керівника центру
(роб. Тел.), Веб-сторінка,
де розміщена інформація

-

-

назва установи НАН України

Назва приладу, фірма-виробник, Кількість співробітників
рік постачання, країна
Наукових
ІТР
Разом
співробітн
иків

–

–

–

–

Кількість облікованих
звітний період
Для
На
власних
профілакпотреб
тичні
роботи
–

–

днів
Надано
установам
НАН
України
–

роботи

за Інше

Стороннім
організаціям
–

–
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Президія Національної академії наук України
Відділ наукових і керівних кадрів
252601, Київ 30, вул.Володимирська,54

ФОРМА ХІІІ-1-к

Головна астрономічна обсерваторія НАН України
03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 27

Назва

А

01

02
04
05
06
08
09
09
А
10
12
13

14
15

посади

Б
Всього працівників,
які займають посади
керівників,професіона
-лів та технічних
службовців
в т.ч. керівників
з них:
Заст.директора. з ЗП
Заст.директора. з НР
Вчен.секретар
Зав.наук.досл.відділу
Зав.наук.досл.лаб.
Керівники наукові
допоміжні
Керівники доп.
Керівники АУП та їх
заст.
Гол.спец. (гол.енерг.,
заст.гол.енерг.,гол.
інж)
Гол.бухгалтер
Заст.гол.бухг.

Разом
працівників
спискового
складу, які
вважаються на
основній роботі

ЗВІТ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ, СКЛАД ТА ПЛИННІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ,
ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ПОСАДИ КЕРІВНИКІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ
ЗА 2019 рік

За віком

За освітою

Вибуло
в
звітному
році працівників

З
гр.1 –
кандид
атів
наук

З гр.1докторів
наук

Працюють
за
контрактом
за основним
місцем
роботи

50
років і
старші

з них
пенсійног
о
віку

Повна
вища

Базова
вища

З
гр.1жінок

1

до
35
рокі
в
2

Прийнято
в звітному
році працівників

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

112

17

70

56

105

3

13

19

47

13

13

29

25

20

26

2

2

1

10

7

1

1
2
1
6
6
2

1
2

1
1

1

1

3
5
2

1
1
4
2
2

1

4
6
2

1
2
1
6
6
2

2
4

2
3

2
2

1
2

3

3

2

3

1
1

1
1

1
1

1
1

51

9

1
2

1
1

2
3

1

1
4
1

1
1
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2

Назва

А
17

18
19
20
21
22
23
24
26
27

посади

Б
В т.ч. професіоналів,
фахівців, технічних
службовців
з них:
Спец. наук.-досл.
підрозділ. Всього:
Гол.наук.співр.
Пров.наук.співр.
Ст.наук.співр.
Наук.співр.
Мол.наук.співр.
Провідні інженери
Інженери
Техніки

Разом
працівників
спискового
складу, які
вважаються на
основній роботі
1
83

71
1
6
23
19
6
14
1
1

За віком
до 35
років

50 років
і старші

За освітою
з них

пенсійног
о

Повна
вища

Базова
вища

віку

2
17

3
45

4
36

5
79

15

39

31

71

1
6
12
8

1
6
8
6

11

10

1
6
23
19
6
14
1
1

4
4
5
1
1

1

6
1

З
гр.1жінок

Прийнято
в
звітному
році працівників

Вибуло
в звітному
році працівників

З гр.1 –
кандидаті
в
наук

З
гр.1докт
о-рів
наук

Працюють
за
контрактом
за основним
місцем
роботи

7
42

8
11

9
18

10
37

11
6

12
12

33

10

14

37

6

11

1
5

1
2
2
3
1
1

4
7
12
2
7

3
2
1
3
1

2
5
3
2
2

1
22
10
1
3

1

1
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3

Назва

А
28
29
30
31

38
40
41
42
43

посади

Б

Спец. допоміжних
підрозділів. Всього:
Інженери, пр.інженери
Техніки
Інші спеціалісти
(гол.бібліотекар)
Спеціалісти АУП
Всього:
Пр.економіст
Пров.бухгалтер
Бухгалтер 1 кат.
Ст.інспектор

Докторів
Кандидатів

Разом
працівників
спискового
складу, які
вважаються на
основній роботі

За віком

За освітою

до 35
років

50
років і
старші

з них
пенсійног
о
віку

Повна
вища

Базова
вища

1

З
гр.1жінок

Прийнято
в звітному
році працівників

Вибуло
в
звітному
році працівників

З
гр.1 –
кандид
атів
наук

З гр.1докторів
наук

10

11

Працюють
за
контрактом
за основним
місцем
роботи

2

3

4

5

6

7

8

9

8

1

5

4

6

1

5

1

4

12
1

5
2
1

1

3
2

3
1

5

4

1

1

2
2
1

1

1

4

1

2

4

1

1
1
1
1

1
2

1
3

1
1
1
1

13
47

1

1

1

1

1

10

1

13
24

12
18

13
47

5
18

Довідка: Чисельність ВСІХ працівників спискового складу (за основним місцем роботи) на 31 грудня 2019 року 142 /63

28 грудня 2019 р.
Прізвище виконавця та номер телефону:

Керівник

13
47

3
4

чоловік.

Я.С. Яцків

Л.В. Панченко, 526-09-69
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