
Міжнародна конференція
“АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАЗЕМНОЇ СПОСТЕРЕЖНОЇ АСТРОНОМІЇ” (МАО-195)
26-29 вересня 2016 р., Миколаїв, Україна
http://www.nao.nikolaev.ua/nao195/index.html

Організатори:
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Друге оголошення
Науково-дослідний  інститут  «Миколаївська  астрономічна  обсерваторія» запрошує  Вас  взяти участь  у 
міжнародній конференції  «Актуальні питання наземної спостережної астрономії» (МАО195),  яка буде 
проходити  в  НДІ  МАО  (Миколаїв,  Україна)  з  26  по  29  вересня  2016  року.  Метою  конференції  є  
обговорення методів та технічних засобів наземних спостережень, ролі МАВО в сучасних астрономічних 
дослідженнях, а також актуальних проблем наземної астрономії та історико-астрономічних досліджень.
Робочі мови конференції: англійська, українська, російська.  Статті по представленим доповідям будуть 
опубліковані  в спеціальному випуску журналу «Наука та  інновації».  Тези доповідей  мають  бути   на 
англійській мові.

Наукові напрямки конференції:
1. Методи, технічні засоби та програмне забезпечення для проведення і обробки наземних 

спостережень.
2. Використання технологій МАВО для рішення сучасних астрономічних задач.
3. Результати обробки наземних спостережень.
4. Історико-астрономічні дослідження.

Науковий організаційний комітет:
O. Шульга (НДІ МАО, Україна) (співголова)
Я. Яцків (ГАО НАНУ, Україна) (співголова)
О. Коноваленко (РІ НАНУ, Україна)
П. Федоров (НДІ АО ХНУ, Україна)
І. Вавилова (ГАО НАНУ, Україна)
О. Резніченко      (РІ НАНУ, Україна)
М. Кошкін (НДІ АО ОНУ, Україна)
Ю. Процюк (НДІ МАО, Україна)
I. Eglitis (IA UL, Латвія)
Z. Tang (ShAO, КНР)
I. Kudzej   (VO, Словакія)

Локальний організаційний комітет:
Ю. Процюк (голова)
Н. Майгурова (секретар)
О. Мажаєв
Є. Сибірякова
В. Коваль
Л. Доній
Л. Фоменко
В. Крючковський
М. Калюжний
В. Вовк
Л. Бондарчук 
Д. Бодрягін

http://www.nao.nikolaev.ua/nao195/index.html


Час проведення конференції:
День приїзду  - 25 вересня
День від'їзду   - 30 вересня
Конференція буде проходити в Головному корпусі НДІ МАО з 26 по 29 вересня 2016р. 

Основні дати:
Реєстрація учасників до 31 серпня 2016 р.
Термін подачі тез доповідей до 31 серпня 2016 р.
Підтвердження дати прибуття та кількості осіб до 5 вересня 2016р.
Термін подачі статей для друку до 10 жовтня 2016 р.

Вимоги до подання і зразок абстракту наведені на сторінці
http://www.nao.nikolaev.ua/nao195/abstract.html

Вимоги до подання статті в журнал    «Наука та інновації»    є на сторінці
http://www.nao.nikolaev.ua/nao195/index.html

Організаційний внесок:

Учасники конференції Молоді вчені та 
супроводжуючі особи

Україна 250 грн. 150 грн.
СНД 25 дол. США 15 дол. США

Інші країни 75 дол. США 50 дол. США

В  оплату  організаційного  внеску  входить  публікація  матеріалів  конференції  (програма  і 
абстракти), проведення кава брейків і фуршету. 

Учасники  конференції  можуть оплатити організаційний внесок он-лайн  на банківський рахунок 
після 1 вересня 2016 року або під час реєстрації на конференції.

Всі платежі мають здійснюватись у гривні незалежно від країни учасників конференції.

Реквізити для оплати: 

Отримувач:                     НДІ МАО
Код ЄДРПОУ:                 02700090
Номер рахунку:              3522 42510 13880
Банк:                               Державна казначейська служба України (ДКСУ)
МФО:                              820172
Призначення платежу:  Організаційний внесок П. І. Б. за участь у конференції

Проживання : 

ЛОК планує забронювати місця для проживання учасників конференції в готельному комплексі  
“Каравела”,  який  знаходиться  на  відстані  близько  1  км  від  обсерваторії.  Учасники конференції,  які 
потребують допомоги у бронюванні готелю,  мають обов'язково зробити підтвердження дати прибуття 
для забезпечення своєчасного бронювання. 

Підтвердження дати прибуття та кількості осіб необхідно зробити до 5 вересня 2016 року. 
У електронному листі необхідно вказати дату вашого прибуття в Миколаїв та вибраний варіант 
проживання:
1 в одномісному номері (UAH300), 1 в 2х (UAH150), 1 в 3-х (UAH133), 1 в багатомісному (UAH100),
2 в двомісному номері (UAH300), 3 в тримісному (UAH400)

http://www.nao.nikolaev.ua/nao195/index.html
http://scinn.nas.gov.ua/ua
http://www.nao.nikolaev.ua/nao195/abstract.html


- UAH100 for a person (6 to 10 persons in the room); 
- UAH300 for one or two persons in the room (double bed or two single beds); 
- UAH400 for three persons in the room (three single beds). 

Детальна інформація про ціни та проживання в готельному комплексі “Каравела”: 
http://karavella.mk.ua/ 
Детальна інформація про ціни та проживання в інших готелях поблизу обсерваторії доступна на сторінці:
 http://www.nao.nikolaev.ua/nao195/venue.html
Якщо Вам необхідна допомога при бронюванні прохання повідомити ЛОК заздалегідь. 

Уся інформація доступна на сайті конференції 
 http://www.nao.nikolaev.ua/nao195/index.html

Контактна адреса:
Науково-дослідний інститут “Миколаївська астрономічна обсерватория”
вул. Обсерваторна 1, 
Миколаїв, Україна 54030
E-mail: nao195@mao.nikolaev.ua

Phone:    +380512477014 (day time, UT+3h);

Fax:        +380512477014 (day time, UT+3h).

Будемо раді бачити Вас у Миколаєві!

НОК & ЛОК 
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