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Конференцiя органiзована кафедрою аерокосмiчної геодезiї Нацiонально-
го авiацiйного унiверситету, Департаментом освiти i науки Київської обла-
сної державної адмiнiстрацiї, Київським обласним iнститутом пiслядипломної
освiти педагогiчних кадрiв за сприяння Української астрономiчної асоцiацiї.
Астрономiчна школа покликана сприяти науковим дослiдженням учнiв, сту-
дентiв та аспiрантiв у галузi природничо-математичних дисциплiн (астроно-
мiї, космонавтики, геодезiї, геоiнформатики), а також поширювати знання, якi
формують у молодi науковий свiтогляд. Молодi вченi надсилають на адре-
су наукового комiтету Астрономiчної школи свої дослiдження, тематика яких
не обмежується науковими напрямками конференцiї. Астрономiчна експертна
рада уважно розглядає цi науковi роботи i рекомендує до друку у провiдних
наукових журналах.

Науковий оргкомiтет: К.Чурюмов (спiвголова), В.Шмаров (спiвголова),
О.Железняк (вчений секретар).

Члени оргкомiтету: С.Андрiєвський (Україна), I.Андронов (Україна),
В.Бурачек (Україна), А.Вiдьмаченко (Україна), А.Гулiєв (Азербайджан),
Х.Iбадiнов (Таджикiстан), В.Iвченко (Україна), П.Зазуляк (Україна),
В.Захожай (Україна), О.Кривов (Нiмеччина), М.Маров (Росiя),
М.Мiщенко (США), Л.Литвиненко (Україна), С.Нiнкович (Сербiя),
Б.Новосядлий (Україна), С.Нурiтдiнов (Узбекистан), В.Орлов (Росiя),
П.Флiн (Польща), А.Чернiн (Росiя), Я.Яцкiв (Украина).

Мiсцевий оргкомiтет: Н.Клокар (голова), Л.Кабан (заступник голови),
О.Чубарук, В.Гудима, О.Хоренко, А.Терещенко (секретар).
Публiкацiї наукових доповiдей будуть здiйснюватися в журналi “Вiсник

Астрономiчної школи”, який визнаний ВАК України фаховим. Термiн подання
матерiалiв у “Вiсник Астрономiчної школи” — до 1 серпня 2013 р. за адресою
наукового оргкомiтету. Доповiдi на замовлення (лекцiї) — до 16 стор., для
всiх iнших — до 8 стор.

Рукопис подається у твердiй копiї в двох екземплярах українською, росiй-
ською або англiйською мовою. Резюме (абстракт) англiйською та росiйською
мовами. Текст доповiдi оформляється в Microsoft Word або LATEX з викори-
станням стандартного класу article. Малюнки подаються як окремi файли в
форматi EPS чи в одному з популярних растрових форматiв. Необхiдно пере-
силати статтi електронною поштою у виглядi архiву. Детальнiше про вимоги
до оформлення див. http://ies.nau.edu.ua/visnik.html

Адреса наукового оргкомiтету:
03058 м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, Нацiональний авiацiйний унiвер-
ситет, кафедра аерокосмiчної геодезiї, корпус 3, к.524. А.Терещенко
Тел. (044) 406-79-95
E-mail: oleg_zheleznyak@yahoo.com, ter_andrew@yahoo.com

Адреса мiсцевого оргкомiтету:
09107 Україна, м. Бiла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 37, Київський обла-
сний iнститут пiслядипломної освiти педагогiчних кадрiв
Контактний тел. (04463) 5-12-40



Програма роботи конференцiї

15 травня (середа)
900−1100 Заїзд та реєстрацiя учасникiв конференцiї

1000 Виставка творчих робiт “Космос — близький i далекий”

1100−1130 Вiдкриття конференцiї

Виступ директора департаменту освiти i науки Київської обла-
сної державної адмiнiстрацiї д.пед.н., проф. Клокар Н.I.

Виступ президента Української астрономiчної асоцiацiї
д.ф.-м.н., акад. НАН України Яцкiва Я.С.

1130−1330 Пленарне засiдання

1130−1200 д.ф.-м.н., проф. Жданов В.I. (Астрономiчна обсерваторiя Київсько-

го нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка) “Загальна те-
орiя вiдносностi та стандартна космологiчна модель: проблеми,
перспективи”

1200−1230 д.ф.-м.н., проф. Бельська I.Н. (Iнститут астрономiї Харкiвського

унiверситету iм. В.Н.Каразiна) “Сонячна система за орбiтою Не-
птуна”

1230−1300 д.ф.-м.н., проф. Лозицький В.Г. (Астрономiчна обсерваторiя Київ-

ського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка) “Фiзичнi
властивостi Сонця”

1300−1330 д.ф.-м.н., проф. Криводубський В.Н. (Астрономiчна обсерваторiя

Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка) “Не-
гативна турбулентна в’язкiсть i турбулентний дiамагнетизм со-
нячної плазми”

1330−1415 Обiд

1430−1630 Пленарне засiдання

1430−1500 д.ф.-м.н., проф. Захожай В.А. (Iнститут астрономiї Харкiвського

унiверситету iм. В.Н.Каразiна) “Зоряна система поблизу Сонця”

1500−1530 д.ф.-м.н., проф. Вiдьмаченко А.П. (Головна астрономiчна обсер-

ваторiя НАН України) “Вивчення кометної речовини на земнiй
поверхнi”

1530−1600 д.ф.-м.н., проф. Шахт Н.А. (Головна (Пулкiвська) обсерваторiя

РАН) “Дослiдження руху, оцiнки мас та границь населених зон
навколо зiрок пулкiвської програми”

1600−1615 д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. НАНУ Чурюмов К.I. (Астрономiчна об-

серваторiя Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шев-

ченка) “Фiзико-хiмiчнi властивостi комет”

3



1615−1630 д.ф.-м.н., проф. Железняк О.О. (Нацiональний авiацiйний унiвер-

ситет) “Властивостi протитечiй речовини в самогравiтуючих си-
стемах”

1700 Концерт в Будинку органної та камерної музики

1900 Вечеря

16 травня (четвер)
900 Снiданок

930−1030 Презентацiя творчих робiт

1030−1300 Круглий стiл науковцiв з молодими дослiдниками Всесвiту

1300−1330 Нагородження учасникiв виставки “Космос — близький i дале-
кий”

1330−1415 Обiд

1430−1630 Виступи молодих вчених

1630−1700 Обговорення виступiв i нагородження молодих вчених

1730 Екскурсiя до дендропарку “Олександрiя”

1930 Вечеря

17 травня (п’ятниця)
930 Снiданок

1100−1300 Участь в обласному святi обдарованих дiтей Київщини “Вiват,
науко молода”

1330 Обiд

1400 Вiд’їзд учасникiв конференцiї
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Ротацiйна нестiйкiсть ядра комети
Хартлi-2 i астероїда Iтокава
Ксанфомалiтi Л.В.1, Чурюмов К.I.2

1Iнститут космiчних дослiджень РАН, Москва
2Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка

Космiчний апарат Deep Impact (проект EPOXI, NASA) зблизився з ядром
комети 103P/Хартлi-2 (103P/Hartley 2) у листопадi 2010 р. i передав знiмки
цього невеликого небесного тiла, форма якого нагадує форму гантелi з глад-
кою шийкою. Оскiльки обертання ядра призводить до виникнення вiдцентро-
вих сил, шийка гантелi виникла пiд їх дiєю i зараз вiдбувається повiльне, але
безперервне подовження шийки, яке повинно завершитися подiлом ядра на
два фрагменти. В роботi проведенi розрахунки динамiчної еволюцiї реального
ядра комети Хартлi 2. Розрахунок показує, що у вузькiй частинi вiдцентровi
сили перевершують гравiтацiйнi i ядро реально знаходиться в станi його май-
бутнього розриву i подiлу на 2 частини. При вiдсутностi зовнiшнiх збурень
обидвi частини небесного тiла розiйдуться на вiдстань менше 1 км. Форма
ядра комети Хартлi 2 є своєрiдним передвiсником поступового руйнування
малого тiла Сонячної системи. Аналогiчнi розрахунки зроблено i для малої
планети Iтокава, де є подiбне утворення (гладка шийка), але сили тяжiння в
областi цiєї пекулярної структури переважають вiдцентровi сили, i динамiчна
еволюцiя астероїда Iтокави не завершиться руйнуванням цього малого тiла.

Телевизионные наблюдения метеоров в НИИ НАО
Куличенко Н.А., Шульга А.В., Козырев Е.С., Сибирякова Е.С.

Научно-исследовательский институт Николаевская астрономическая обсерватория

В 2011 г. в НИИ НАО введен в эксплуатацию опытный вариант систе-
мы метеорных телескопов, который включает 2 объектива Canon (D =47 мм,
F =85 мм), оснащенных ТВ ПЗС-камерами Watec (768×576, 8.3µ). Поле зре-
ния каждого телескопа составляет 4.2◦×3.2◦. Наблюдения проводятся комби-
нированным методом. Для наблюдений используется программное обеспече-
ние автоматической регистрации метеорных явлений с использованием ТВ ка-
мер “Meteordetect”, разработанное в НИИ НАО. Метод автоматического дете-
ктирования метеорных явлений заключается в выделении ячеек изображения,
отношение сигнал/шум которых превышает пороговое значение по сравнению
с отношением сигнал/шум этих же ячеек на предыдущих кадрах. Помимо
отношения сигнал/шум анализируется также скорость объектов. Параллельно
с записью изображения метеора проводится накопление и сохранение кадров
с опорными звездами.
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В 2012 г. система метеорных телескопов состояла из трех объективов:
один с D = 41 мм, F = 50 мм, и два с D = 50 мм, F = 100 мм, при помощи
которых получена 1101 однопунктная регистрация метеорных явлений. Все
данные обработаны до экваториальных координат. Для всех метеоров рас-
считаны угловые скорости и координаты полюсов больших кругов метеорных
траекторий.

Из сравнения суточных и часовых чисел со статистикой телевизионных
наблюдений IMO сделан вывод, что в течение года комплексом метеорных
телескопов наблюдались такие потоки: η-Акварииды (ETA, дата максимума
05.05.2012), Ориониды (ORI, 21.08.2012), Леониды (LEO, 17.11.2012) и Геми-
ниды (GEM, 13.12.2012).

Рiвняння Ейнштейна у випадку статичної цилiндричної
симетрiї i дiагональний тензор енергiї-iмпульсу

Леонов А.Б.
Днепропетровский национальный университет

Серед розв’язкiв рiвнянь Ейнштейна найбiльш важливими, окрiм ваку-
умного, є розв’язки iз iдеальною рiдиною, у присутностi електромагнiтного
поля, та розв’язки з космологiчною сталою. У найпростiших, найбiльш си-
метричних випадках, компоненти вiдповiдних тензорiв енергiї-iмпульсу про-
порцiйнi мiж собою (коефiцiєнти пропорцiйностi є сталими). Тому виникає
можливiсть дослiдити всi цi розв’язки одночасно використовуючи дiагональ-
ний тензор енергiї-iмпульсу iз довiльними коефiцiєнтами пропорцiйностi мiж
його компонентами.

Ми проводимо це дослiдження у випадку статичної цилiндричної симетрiї.
Розглянемо наступний тензор енергiї-iмпульсу

Tµ
ν =









lp(ρ) 0 0 0
0 −p(ρ) 0 0
0 0 −mp(ρ) 0
0 0 0 −np(ρ)









Тут p(ρ) — деяка невiдома функцiя, що залежить вiд радiальної координа-
ти ρ; l, m та n — довiльнi сталi, за допомогою яких можна вiдтворити тензори
енергiї-iмпульсу iдеальної рiдини, статичного електричного поля та випадок
космологiчної сталої. Наступнi значення сталих вiдповiдають цим випадкам

l m n

Статичне електричне поле −1 −1 −1

Iдеальна рiдина α 1 1

Космологiчна стала −1 1 1

Звичайно ж, ми шукаємо розв’язок рiвнянь Ейнштейна при всiх можливих
значеннях цих сталих — таким чином ми отримаємо i деякi новi розв’язки.
Аналогiчне дослiдження, в рамках якiсного дослiдження рiвнянь Ейнштейна
у випадку сферичної симетрiї, було проведено в [1, 2].

У випадку, що розглядається в данiй роботi, рiвняння Ейнштейна можна
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