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Інформація про наукову та науково-технічну діяльність НДІ "МАО" за 2018 рік 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності  

а) коротка довідка про  наукову установу (до 7 рядків); 

         НДІ "МАО" це провідна наукова установа в Україні в області позиційної астрономії та 

астрономічного приладобудування. Обсерваторія використовує сім сучасних автоматизованих 

телескопів оснащених камерами на базі приймачів з зарядовим зв'язком (ПЗЗ), а також три 

радіотехнічні комплекси. Астрономічні спостереження проводяться  комп'ютеризованими 

комплексами в режимі віддаленого доступу по локальній мережі або Інтернет. Сучасні 

інформаційні технології використовуються для обробки, аналізу та зберігання астрономічних 

даних. Результати досліджень відповідають світовому рівню. 

б) наукові кадри  

 2015 2016 2017 2018 

Штатні працівники 55 37 37 34 

у т. ч. дослідники 16 17 16 13 

         техніки 12 7 6 6 

Доктора наук 2 1 1 1 

Кандидати наук 5 5 4 4 

Здобувачі кандидатських ступенів 4 4 2 2 

Докторанти 1 1 1 1 

Молоді дослідники та техніки 7 5 4 4 

Стипендіати КМУ 0 0 0 0 

 

в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно 

до таблиці побудувати діаграму  

 

Категорії 

робіт 

2015 2016 2017 2018 

к-сть 

од. 

тис. 

грн. 

к-сть 

од. 

тис. 

грн. 
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од. 

тис. 

грн. 

к-сть 

од. 

тис. грн. 

Фундаментальні 5 2857,6 4 2870,5 3 3188,4 3 3438,4 

Прикладні - - - - - - - - 

Госпдоговірні 2 146,9 2 394,4 2 298,1 2 204,0 
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г) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту 

кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій 
Немає. 
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ІІ. Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими напрямами, 

перелік яких додається (додаток до інформації про наукову та науково-технічну діяльність ) 
 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2018 році дослідженнями і розробками, які 

виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити 

результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) 

(зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2018 рік; 

коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень,  значимість та  практичне 

застосування); 

 

Вивчення кінематичних характеристик малих тіл Сонячної системи за результатами 

наземних оптичних спостережень, №0116U001092, 2016-2018 роки, науковий керівник: 

Майгурова Надія Василівна, кандидат фіз.-мат. наук, 2292,346 тис. грн., зокрема на 2018 рік 

868,950 тис. грн. 

Створено програмний продукт «Розрахунок вектору руху та елементів геліоцентричних 

орбіт метеорних тіл, спостережених з двох пунктів», призначений для автоматизації розрахунків 

вектору руху та елементів орбіт метеорних тіл (метеороїдів), що спостерігалися з двох пунктів. 

Програмний продукт складається зі скриптів, написаних на мові програмування Python 3. Для 

обчислення  оцінок похибок обчислюваних величин і уточнення самих величин впроваджено метод 

Монте-Карло, розроблено алгоритм визначення недостовірних базисних траєкторій. 

Створено та впроваджено програмний продукт під назвою «Обчислення остаточних різниць 

положень малих тіл Сонячної системи з ефемеридою HORIZONS» для автоматизація розрахунків 

залишкових різниць (О - С) між топоцентричними координатами, що отримані за результатами 

астрометричної редукції спостережень та ефемеридними координатами на момент спостереження у 

системі HORIZONS (JPL NASA, USA). Програмний продукт складається зі скриптів, написаних на 

мові програмування С+ та Python 3. Програмне забезпечення (ПЗ) призначено для дослідження 

руху малих тіл Сонячної системи, контролю та оцінки якості отриманих даних, що готуються до 

передачі до міжнародної бази даних малих планет – IAU МРС (International Astronomical Union, 

Minor Planet Centre). 

Розроблено та впроваджено ПЗ для автоматичного вибору та обчислення ефемерид 

астероїдів, що зближуються із Землею (АЗЗ), з використанням бази даних NEODyS-2 для 

формування списку алертних спостережень. ПЗ дозволяє вибирати всі АЗЗ, що доступні для 

спостережень у НДІ «МАО» за заданими критеріями.  

За результатами спостережень з телескопом КТ-50 у складі комплексу «МОБІТЕЛ», з 

застосуванням комбінованого методу спостережень, отримано каталог 1810 топоцентричних 

положень 93 астероідів, що зближуються з Землею (АЗЗ) зі стандартною похибкою визначення 

координат на рівні ±(0.1–0.3)". До каталогу війшли результати спостережень АЗЗ з великою 

видимою швидкістю руху, в тому числі положення 30 потенційно небезпечних астероїдів, що 

наближаються до Землі на відстань менш 0.05 а. о. (астрономічних одиниць).  Отримані положення 

астероїдів були передані до міжнародного центру малих планет (IAU МРС). За результатами 

обробки статистичних даних у IAU МРС, частина спостережень 2018 року отримала індекс «h», що 

свідчить про високу зовнішню точність спостережень НДІ «МАО». 

 

Спостереження недавно відкритих і періодичних комет були виконані за допомогою 

телескопа КТ-50 у складі комплексу «МОБІТЕЛ». За результатами спостережень, отримано каталог, 

що містить 391 топоцентричне положення 14 комет. Ефемериди для спостережень були отримані за 

допомогою сайту HORIZONS (JPL NASA, США). У системі каталогу Gaia DR1, для положень 

комет середнє значення різниць (О - С) та їх стандартні похибки складають величину (-0.03±0.17)ʺ 

для  прямого сходження та (+0.01±0.18)ʺ для схилення для комет (10-17) зоряної величини.  

Отримані положення були надіслані до міжнародної бази даних - IAU МРС.  До каталогу увійшли 

астрометричні положення, які були отримані після обробки спостережень комети 41Р/TGK. Ця 
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комета є однією з цілей  міжнародного проекту 4*Р Coma Morphology Compaign. Результати 

спостережень комети були передані до Планетологічного інституту США, який є координатором 

цієї кампанії. 

За результатами оригінальних спостережень за допомогою телескопа КТ-50 у складі 

комплексу «МОБІТЕЛ», з використанням стандартного методу в режимі  переносу зарядів, 

отримано спостереження астероїдів головного поясу в тому числі ті, що мали взаємні тісні 

зближення в період 2011-2018 років. За результатами обробки спостережень, отримано каталог 

1647 топоцентричних положень 39 астероїдів головного поясу. Середня точність визначення 

положень астероїдів головного поясу в системі опорного каталогу Gaia DR1-2 складає ±0.13" за 

прямим сходженням та ±0.15" за схиленням для астероїдів (12-16.5) зоряної величини. Положення 

були відправлені в базу даних IAU MPC. Аналіз каталогу свідчить про високу точність результатів 

у порівнянні з кращими досягненнями в цій області та про можливість їх використання в 

подальших дослідженнях кінематичних і динамічних характеристик вибраних астероїдів. 

Протягом 2016-2018 років у програму спостережень з телескопом КТ-50 включалися об'єкти 

з міжнародного проекту наземної підтримки космічної місії OSIRIS-REx. Всього було отримано 

195 положень для 6 об'єктів. Отримані топоцентричні положення були відіслані в міжнародну базу 

даних IAU МРС і координатору проекту в університеті штату Арізони (США). Крім цього 

координатору проекту були також відправлені 7 файлів у fit-форматі з зображеннями астероїда 

(24) Themis і 6 файлів в fit-форматі з зображеннями астероїда (3200) Phaeton. 

За результатами базисних спостережень за допомогою комплексу метеорних телескопів у 

НДІ "МАО", отримано каталог елементів геліоцентричних орбіт для 1055 метеороїдів. Вперше для 

спостережень метеорів в оптичному діапазоні був застосований метод, який забезпечує одночасне 

отримання зображень опорних зір і метеорів з цифрового відеопотоку, а також отримання 

зображень опорних зір для кожного об'єкта, що спостерігається. Стандартна похибка обчислення 

екваторіальних координат видимого радіанта становить менше ±0.5° при довжині базису 11.6 км. 

Вперше виявлені маломасивні метеороіди (<0.01 г), що рухаються з геоцентричними швидкостями 

менш  50 км/с на орбітах, ексцентриситет яких становить близько 0.9, а нахил до площини 

екліптики лежить в діапазоні (50-70)°. Впроваджено ПЗ для автоматичного детектування метеорів. 

ПЗ було розроблене в НДІ "МАО" та не поступається світовим аналогам. 

 

Дослідження зоряних систем Галактики з використанням створених астрометричних 

каталогів та ресурсів віртуальних обсерваторій. №0116U001093, 2016-2018 роки, науковий 

керівник: Процюк Юрій Іванович, канд. фіз.-мат. наук, 2897,178 тис. грн., зокрема на 2018 

рік  1 090,000 тис. грн. 
Створено списки для спостережень 794 зоряних розсіяних скупчень (РС) та понад 4000 

зоряних подвійних і кратних систем (ПКС). 

За допомогою телескопа КТ-50, який оснащено камерою ALTA U9000 на базі  приймача з 

зарядовим зв'язком (ПЗЗ), проведено спостереження навколо вибраних РС. Отримано близько 16 

тисяч цифрових зображень вибраних ділянок небесної сфери. Проведено цифрову обробку 

отриманих кадрів навколо 419 РС та виведено каталог зір на середню епоху 2017.3. Каталог 

містить положення 3.3 млн зір до 17.5  R
mag

. Стандартна похибка екваторіальних координат має 

значення ±50 мсд  для зір до 16.0  Rmag у системі каталогу UCAC-4.   

За допомогою телескопа АМК (Аксіальний меридіанний круг), у 2018 році отримано та 

оброблено спостереження 69 РС. Стандартна похибка екваторіальних координат зір до 14.5 R
mag 

, 

що спостерігались 3 і більше разів склала ±113 мсд для прямого піднесення та ±108 мсд для 

схилення. 

 За допомогою великого телескопа під назвою SALT (Southern African Large Telescope) у 

Південно-Африканській республиці,  отримано спектри для 117 зір, що належать до 13 РС та 

асоціацій, членами яких є класичні цефеїди. Спектри отримано у двох областях електромагнітних 

хвиль, а саме (380 - 520) нм та (520 - 880) нм. Усі спектри були оброблені.  Для зір трьох розсіяних 

скупчень - Trumpler 35, NGC 5662 та Collinder 394 були отримані оцінки фундаментальних 
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параметрів: радіальна швидкість (RV), ефективна температура атмосфери (Teff), сила гравітації на 

поверхні (log g), металевість (Fe/H). Для РС під назвою Trumpler 35 також були отримані 

спостереження для визначення координат зір, що входять до його складу. 

У рамках міжнародного співробітництва зі спектральних досліджень жовтих змінних та 

незмінних надгігантів Галактики, за допомогою малих телескопів з малою роздільною здатністю, 

проведено спостереження та отримано 80 спектрів і оцінки радіальної швидкості для 

малоамплітудної цефеїди α UMi (Полярна), що входить до складу безіменного РС (Polaris cluster). 

Також отримано спектри для 9 зір, що входять в Polaris cluster.  

  Проведено розширений аналіз спостережень 2011-2018 років для визначення більш 

оптимальної методики цифрової обробки даних з урахуванням систематичних похибок оптичної 

системи телескопа КТ-50 та його ПЗЗ. Також за цією ж методикою виконано аналіз  спостережень 

навколо вибраних РС, які були отримані в інших обсерваторіях, що входять до складу 

Міжнародного альянсу віртуальних обсерваторій (МАВО). 

За списками вибраних ділянок проведено пошук у реєстрах МАВО та отримано понад 140 

тис. нових зображень і проведено їх обробку. За результатами загальної обробки близько 400 тис. 

зображень отримано 6 каталогів положень зір на різні середні епохи від 1953 до 2010 року. 

Каталоги містить положення понад 60 млн зір до 19 зоряної величини. Стандартна похибка 

екваторіальних координат має значення в діапазоні від ±30 до ±80 мсд  у системі каталогу UCAC-4.   

За допомогою телескопа КТ-50 у складі комплексу «Мобітел», отримано та виконано 

астрометричні редукції для  спостережень 325 ПКС з каталогу WDS (Washington Double Star 

Catalog). Виконано вимірювання позиційних кутів і кутових відстаней для понад 300 обраних пар 

кратних систем. Стандартні похибки позиційного кута та кутової відстані мають значення  ±0.2° та 

±0.06" відповідно. Результати вимірювань КЗС підготовлені до передачі у базу даних каталогу 

WDS. 

За допомогою телескопа АМК, проведено 13 ночей тестових спостережень та 23 ночі 

регулярних спостережень. Отримано проникну здатність до 15 R
mag

 в повнокадровому режимі 

роботи ПЗЗ і 15.5 R
mag 

в режимі бінування елементів зображення. За даними обробки спостережень 

564 ПКС з каталогу WDS (Washington Double Star Catalog), стандартна похибка остаточних різниць 

(О-С) по обох координатах становить близько ±100 мсд. За даними обробки спостережень 69 

площадок навколо РС, каталожна точність в режимі бінування становить від ±60 мсд для зір 9.5 

R
mag

 до ±120 мсд для зір 15 R
mag 

. Середня точність для зір до 14.5 R
mag 

, що спостерігались три і 

більше разів, склала ±113 мсд для прямого піднесення та ±108 мсд для схилення. 

Відскановано близько 2000 фотопластинок з архіву НДІ «МАО». Оброблено близько 5000 

цифрових зображень фотопластинок (ЦЗФ)  із архівів НДІ «МАО» та інших обсерваторій до 

отримання координат, зоряних величин та каталогів положень.  

Створено програмний продукт «Аналіз населення розсіяних зоряних скупчень за власними 

рухами, отриманими зі спостережень зір різних епох», призначений для  аналізу власних рухів зір 

у вибраних площадках з розсіяними скупченнями. З його допомогою проведено аналіз розподілу 

зір за власними рухами у площадках з близько 600 РС. 

Створено програмний продукт «Визначення паралаксів розсіяних скупчень та уточнення їх 

населення з аналізу каталогу GAIA», призначений для обчислення  паралаксів розсіяних зоряних 

скупчень на основі інформації з каталогу GAIA та визначення приналежності зір до скупчень. З 

його допомогою знайдено значення середніх паралаксів РС та проведено аналіз розподілу 

паралаксів для зір з нашого списку спостережень навколо близько 100 РС. 

Створено програмний продукт «База даних для аналізу великих масивів спостережень», 

призначений для створення бази даних по інформації, що  знаходиться в заголовках FITS файлів із 

зображеннями зоряного неба в різних каталогах комп'ютера та проведення пошуку окремих 

спостережень за різними критеріями або аналізу всього масиву спостережень. Створена база даних 

включає інформацію про близько 300 тис. спостережень. 

Оновлено інформацію про понад 400 ЦЗФ у базі даних (БД) фотографічних спостережень 

НДІ «МАО», яка включає в себе 8815 записів, включаючи зображення для попереднього перегляду 
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з роздільною здатністю 300 та 600 точок/дюйм. Також оновлено БД ПЗЗ спостережень на сайті НДІ 

«МАО», яка включає в себе повну інформацію включно з зображеннями про понад 120 тис. 

спостережень з 4-ма телескопами: АМК (2002-2014), МКТ (2001-2005), ШАК (2005-2010) та КТ-50 

(2011-2017).  

У відповідності зі стандартами МАВО, інтегровано БД Української віртуальної обсерваторії 

(УкрВО) до веб-інтерфейсу програми ―Аладін‖, зокрема БД фотоплатівок (більше 40 тис. записів), 

ПЗЗ кадрів (більше 120 тис. записів). Оновлено електронну інформаційну систему НДІ «МАО». 

 

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних науково-

дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 

2018 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень,  значимість та  практичне 

застосування); 

 

Вивчення динаміки орбітальних параметрів космічних об’єктів  штучного походження в 

навколоземному просторі за результатами оптичних та радіо спостережень (ДОКО). 

№0117U001085, 2017-2019 роки, науковий керівник: Шульга Олександр Васильович, 

старший науковий співробітник, доктор фіз.-мат. наук, 4426,79 тис. грн., зокрема на 2018 рік 

1479,450 тис. грн. 
 

Для оптичних спостережень в 2018 році, уточнено списки космічних апаратів (КА),  що 

рухаються на навколоземних орбітах. 

Уточнений список містить наступні КА: 

 на низьких орбітах 

 30 КА зі списку міжнародної служби лазерної локації супутників (International Laser Ranging 

Service), які мають високоточні ефемериди; 

 8 КА військового призначення, які належать до країни-агресора (РФ); 

 на середніх орбітах 

 22 КА, що входять до системи навігаційних супутників GALILEO та мають високоточні 

ефемериди;  

 на геостаціонарних орбітах  

 9 КА, що супроводжуються Китаєм та Індією та мають високоточні ефемериди.  

За допомогою двох оптичних телескопів у складі комплексу «МОБІТЕЛ», проведено 

спостереження КА на низьких і геостаціонарних орбітах. 

Для оптичних спостережень КА на низьких орбітах використовувався телевізійний телескоп. 

Здійснено 843 результативних супроводжень КА з загальною тривалістю 850 хвилин на протязі 53 

ночей. Отримано базу даних з 12538 положень КА. 

Для оптичних спостережень КА на геостаціонарних орбітах використовувався телескоп КТ-

50. Здійснено 81 результативне супроводження КА з загальною тривалістю 350 хвилин впродовж 

49 ночей. Отримано базу даних з 2278 положень КА. 

Уточнено список КА для радіоспостережень, який містить об’єкти на наступних орбітах: 

 на низьких орбітах - 11 КА з радіомаяками на частоті 430 Мгц;  

 на геостаціонарних орбітах - 2 телекомунікаційних геостаціонарних супутника (ТК ГСС), 

що належать оператору супутникового зв’язку Eutelsat (Франція). 

В радіодіапазоні проведено спостереження двох ТК ГСС за допомогою 

радіоінтерферометричної мережі станцій для синхронного прийому сигналів супутникового 

телебачення, що знаходяться у м. Миколаїв, м. Рівне, м. Мукачеве, м. Харків (Україна), м. 

Вентспілс (Латвія). Накопичено базу даних координат для двох ТК ГСС: 

 «Eutelsat 13B» протягом 315 діб (141 доба – 5 станцій, 86 діб – 4 станції, 88 діб – 3 

станції);  

 «Eutelsat 13C» протягом 38 діб (3 станції).  

Протягом 30 діб супутники «Eutelsat 13B» та «Eutelsat 13C» контролювалися одночасно. 
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В радіодіапазоні проведено спостереження трьох супутників на низьких орбітах за допомогою 

допплерівської станції впродовж 48 діб з загальною тривалістю близько 1500 хвилин. Отримано 

110 Гб первинної інформації. 

Завершено роботи по покращенню технічних можливостей телескопа «Швидкісний 

автоматичний комплекс». Встановлено азимутальне монтування, приводи на крокових двигунах, 

кольорові фільтри з механізмом їх зміни та більш сучасний модуль електроніки для управління 

механізмами. Виконані роботи забезпечили підвищення стабільності та якості роботи телескопа. 

Виготовлено обладнання для чотирьох додаткових станцій у складі 

радіоінтерферометричної мережі. Станції призначені для синхронного прийому сигналів 

супутникового телебачення. Нові станції були встановлені в м. Миколаєві (дві), у м. Рівне, у м. 

Рига (Латвія). Станції в Миколаєві та Рівному проводять спостереження обраних супутників у 

складі мережі. Ризька станція буде включена до складу мережі після завершення налаштування 

антени супутникового телебачення по азимуту та куту місця. Встановлено та налаштовано ПЗ під 

назвою «syncthing» з відкритими первинними кодами, яке забезпечує автоматичне отримання на 

сервері НДІ «МАО» годинникових архівів з даними спостережень зі всіх станцій мережі.  

Встановлено допплерівську станцію для спостережень КО з радіомаяками на частоті 430 

МГц. До складу станції входять наступні частини: 10 секційна антена з круговою діаграмою 

спрямованості, антенний комутатор, приймач типу «DVB-T+DAB+FM», управляючий комп’ютер. 

Обладнання станції та її програмне забезпечення дозволяють супроводжувати обраний супутник в 

автоматичному режимі, записуючи на жорсткий диск комп’ютера прийнятий сигнал від радіомаяка 

супутника. Необхідні для супроводження апріорні дані про положення (орбіту) супутника беруться 

з сайту NORAD space-track.org  Елементи орбіти супутника у дворядковому форматі даних (two-

line element set - TLE) уточнюються за результатами пост-обробки записів сигналу радіомаяка і 

визначення його частоти як функції часу. В якості нульового наближення використовуються 

елементи орбіти з сайту space-track.org. 

З використанням бази даних оптичних та радіо спостережень КА, проведено розрахунок 

елементів орбіт КА у дворядковому форматі даних (two-line element set - TLE). 

За результатами: 

 оптичних спостережень отримано 403 наборів TLE для 123 КА, які були розміщені на сайті 

УМОС; 

 радіоінтерферометричних спостережень розраховано щодобові елементи орбіти ТК ГСС 

Eutelsat-13B та Eutelsat-13C (з 27 вересня 2018 року), які були розміщені на сайті НДІ 

"МАО" (всього 315 та 38 діб); 

 допплерівських спостережень в автоматичному режимі отримано 93 проходи супутників 

CUTE-1, OSCAR-19 і TECHNOSAT та обчислені елементи їх орбіти, які розміщені у базі 

даних НДІ «МАО». 

Розроблено та впроваджено програмне забезпечення для щогодинного автоматичного 

обчислення елементів орбіти супутників у дворядковому форматі даних (two-line element set - 

TLE). 

Підтримка наукового об'єкта «Аксіальний меридіанний круг Миколаївської 

астрономічної обсерваторії», що становить національне надбання України, у 2018 році, 96,00 

тис. грн. 
Утримання, збереження та розвиток об’єкта виконувались за рахунок коштів загального 

фонду державного бюджету. Для системи гарантованого енергоживлення, придбано мережевий 

сонячний інвертор з резервною функцією на 1 кВт та встановлено дві акумуляторні батареї, що 

забезпечило резервне живлення для сервера та його мережевого обладнання не менше 4 годин у 

нічний час. Проведено заміну батарей для мережевого обладнання на лінії між лабораторними 

корпусами та телескопом, що забезпечило резервне живлення для ліній мережевого доступу до 

телескопу (включаючи доступ з мережі Інтернет) не менше години. Проведено технічне 

обслуговування системи кондиціонування. Підключено та відюстовано новий приймач з зарядовим 

зв'язком (ПЗЗ) з набіром світлофільтрів. Розширено можливості програмного забезпечення для 
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автоматичного управління усіма пристроями телескопа та проведення автоматичних спостережень 

без втручання людини. 

Проведено 13 ночей тестових спостережень та 23 ночі регулярних спостережень. Отримано 

проникну здатність до 15 R
mag

 в повнокадровому режимі роботи ПЗЗ і 15.5 R
mag 

в режимі бінування 

елементів зображення. За даними обробки спостережень 564 ПКС з каталогу WDS (Washington 

Double Star Catalog), стандартна похибка остаточних різниць (О-С) по обох координатах становить 

близько ±100 мсд. За даними обробки спостережень 69 площадок навколо РС, каталожна точність 

в режимі бінування становить від ±60 мсд для зір 9.5 R
mag

 до ±120 мсд для зір 15 R
mag 

. Середня 

точність для зір до 14.5 R
mag 

, що спостерігались три і більше разів, склала ±113 мсд для прямого 

піднесення та ±108 мсд для схилення. 

 

 

 

ІІІ. Розробки, які впроваджено у 2018 році за межами закладу вищої освіти або 

наукової установи (відповідно до таблиці, тільки ті на які є акти впровадження або договори):  

 

№ 

з/п 

Назва та 

автори 

розробки 

Важливі показники, які 

характеризують рівень отриманого 

наукового результату; переваги над 

аналогами, економічний, соціальний 

ефект 

Місце 

впрова-

дження 

(назва 

органі- 

зації, 

відомча 

належ-

ність, 

адреса) 

Дата  

акту 

впрова-

дження 

Практичні результати, 

які отримано  від 

впровадження 

(обладнання, обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю, 

тощо) 

1 Програмний 

комплекс для 

обчислення 

остаточних 

різниць у 

положеннях 

малих тіл 

Сонячної 

системи за 

допомогою 

ефемериди 

HORIZONS. 

 

Помазан      

А. В., 

Майгурова  

Н. В. 

 

 

Програмний комплекс надає 

можливість для автоматизації 

розрахунків залишкових різниць   (О 

- С) між топоцентричними 

координатами, що отримано за 

результатами астрометричної 

редукції спостережень та 

ефемеридними координатами на 

момент спостереження у системі 

HORIZONS (JPL NASA, USA). 

Склад програмного продукту: 

1. Програма sends2 – 

використовуючи файл 

"MPCReport.txt" створить запити 

(окремий файл для кожного 

астероїда враховуючи місце 

спостереження) на отримання 

ефемериди та відправить їх до 

системи HORIZONS. 

2. Скрипт Reduce_HorEph_modf.py 

– створить однин результуючий 

файл «Ephemerid.ephem» із 

необхідними даними на базі 

завантажених відповідей 

системи HORIZONS. Виконанню 

цієї програми передує 

завантаження на комп’ютер 

 
 

 

Головна 

астро-

номічна 

обсерва-

торія, 

 

 НАНУ, 

 

вул. Забо-

лотного,  

27,  

м. Київ, 

03143 
 

 

 

 

20.12. 

2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік виконаних робіт: 

  інсталяція Python,  

 компіляція програми 

sends2, налаштування 

поштової скриньки, 

тестування програмного 

продукту на масиві 

положень тіл Сонячної 

системи (астероїдів та 

комет), що одержано за 

результатами пошуку у 

архіві фотопластинок ГАО 

НАНУ. 

 

Програмний комплекс 

надає можливість для 

досліджень руху малих тіл 

Сонячної системи, 

контролю та оцінки якості 

отриманих даних, що 

готуються до передачі до 

міжнародної базі даних 

спостережень малих 

планет - IAU МРС. 
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відповідей із поштової скриньки 

за допомогою програми getmail, 

що не входить до складу 

комплексу, але є вільно 

розповсюдженою програмою. 

3. Скрипт Calcul_O-C_v12.py – 

призначений для обчислення 

залишкових різниць між 

спостережними даними та 

обчисленими за допомогою 

ефемериди системи HORIZONS. 

У скрипті реалізовано 

можливість обрання критерію 

відсіювання помилкових даних 

та кількість ітерацій обчислення. 

Для виконання даного скрипта 

необхідна наявність файлу 

«OBS.cod», що містить дані про 

положення обсерваторій згідно 

їх IAU MPC коду. 

4. Кожна програма, що входить до 

складу комплексу є окремим, 

закінченим етапом, що виконує 

певні функції, і може бути 

використана окремо від 

комплексу в цілому. 

 

IV. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 

2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою (окремо Scopus, Web of 

Science): 

 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва 

видання, де 

опублі-

ковано 

роботу 

Том, 

но-

мер,  

сто-

рінки  

Статті у журналах, що входять до систем індексування Scopus, Web of Science 

1 L. N. Berdnikov,  

E. N. Pastukhova,  

V. V. Kovtyukh,  

B. Lemasle,  

A.Yu. Kniazev,  

I. A. Usenko,  

G. Bono,  

E. Grebel,  

G. Hajdu,  

S. V. Zhuiko,  

S. N. Udovichenko,  

L. E. Keir 

A Search for Evolutionary Changes in the Periods of 

Cepheids: V1033 Cyg - Classical Cepheid on the First 

Crossing of Instability Strip.      

Astronomy 

Letters –  

a Journal of 

Astronomy 

and Space 

Astrophysics 

p. 45,  

(in 

press) 

 

2 A.Yu. Kniazev,  

I. A. Usenko,  

V. V. Kovtyukh,  

L. N. Berdnikov 

The MAGIC Project. I. SALT Telescope's High  

Resolution Spectroscopy and the Cepheid RS Nor as a

Testing Object. 

Astro-

physical  

Bulletin 

74,  

2019  

(in  

press) 

3 E. Saquet,  

N. Emelyanov,  

The PHEMU15 catalogue and astrometric results of 

the Jupiter's Galilean satellite mutual occultation and 

Monthly 

Notices of 

Vol. 

474, 

javascript:;
javascript:;
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V. Robert,   

J-E. Arlot,  

P. Anbazhagan,  

N. Maigurova,   

A. Pomazan,  

M. Popescu et al.  

eclipse observations made in 2014–2015 

 

the Royal 

Astronomical 

Society 

 

Issue 

4, 

Pages 

4730–

4739 

 

Статті 

1 Bushuev F., 

Kaliuzhnyi M., 

Mazhaev O.,  

Shulga O.,  

Shakun L., 

Bezrukovs V., 

Reznichenko O., 

Moskalenko S., 

Malynovskyi Ye. 

External comparison satellite positions obtained by 

the network of passive correlation ranging of 

geostationary telecommunication satellites. 

Odessa 

astronomical 

publications.   

Vol. 

31,   

P. 

171–

174. 

2 Bushuev F., 

Kaliuzhnyi M., 

Khalaley M., 

Kryuchkovskiy V., 

Kulichenko M., 

Shulga O. 

Doppler station for orbital tracking of low-orbit 

spacecrafts by their radio beacon signals.  

Odessa 

astronomical 

publications. 

Vol. 

31,  

 P. 

167–

171. 

3 Шульга О. В., 

Крючковський В. 

Ф., Кошкін М. І., 

Шакун Л. С., 

Романюк Я. О., 

Вовчик Є. Б., 

Мартинюк-

Лотоцький К. А., 

Єпішев В. П.,  

Кудак В. І. 

Моніторинг орбітального положення космічних 

об’єктів штучного походження телескопами 

української мережі оптичних станцій.  

Збірник 

наукових 

праць третьої 

Української 

наук.-техн. 

конференції  

«Спеціальне 

приладобуду

вання: стан та 

перспек-

тиви». 

ст.  

58-59. 

 

4 Керівник:  

С. Г.  Кравчук;  

виконавці:  

О. В. Шульга  

[та інші] 

Методи та засоби експериментальної системи 

моніторингу об'єктів ближнього космосу з метою 

виявлення потенційно загрозливих ситуацій та 

підготовки заходів щодо їх усунення (проект 

ECMOK-UA). [Текст]: звіт про НДР. Етап 5. 

Спостереження і визначення характеристик 

низькоорбітальних супутників з метою уточнення 

та наповнення каталогу потенційно загрозливих 

космічних об'єктів та підтримки спеціалізованого 

сайту УМОС.  

Головна 

астрономі-

чна 

обсервато-

рія НАН 

України; К., 

2017.  

Номер держ. 

реєстрації 
0218U001701  

 16 с. 

5 Керівник.  

Я. О. Романюк; 

виконавці:  

О. В. Шульга  

[та інші]. 

Інформаційно-ефемеридний сервіс та 

інформаційний сервіс спостережень штучних 

супутників Землі і малих тіл небесних тіл. 

[Текст]: звіт про НДР. Етап 1. «Формування 

напрямків інформаційного сервісу та моніторингу 

космічної обстановки».  

 

Головна 

астрономі-

чна 

обсерваторія 

НАН 

України; К., 

2018.  

Номер держ. 

реєстрації 

0118U004069 

78 с. 

6 В. М. Івченко,  

В. П. Лапчук,  

П. М. Козак,  

В. О. Кравченко,  

Апаратно-програмні засоби оптичного комплексу 

зовнішньо-траєкторних вимірювань.  

Збірник 

наукових 

праць третьої 

Української 

62 с. 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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В. М. Решетник,  

С. С. Перій,  

Ю. І. Процюк. 

наук.-техн. 

конференції  

«Спеціальне 

приладобуду

вання: стан та 

перспек-

тиви». 

7 A.V. Pomazan,  

N. V. Maigurova, 

O. V. Shulga. 

High-Precision Follow-up Observations of  

Near-Earth Objects. 
 

Odessa 

Astronomical 

Publications 

V. 31, 

p. 216-

219 

8 M. O. Kulichenko, 

A. V. Shulga. 

Radiants and Orbital Distribution of  TV Faint 

Sporadic Meteors.  

Odessa 

Astronomical 

Publications 

V. 31, 

p. 186-

190 

9 I. A. Usenko, A. S. 

Miroshnichenko,  

S. Danford,  

V. V. Kovtyukh,  

D. G. Turner,  

A. V. Shulga,  

Yu. I. Protsyuk 

Spectroscopic Investigations Of Galactic Clusters 

With Associated Cepheid Variables. I. Polaris Cluster 

And α Umi 

Odessa 

astronomical 

publications,  

Vol. 

31,  

 

p. 113-

116 

10 I. A. Usenko,  

A. Yu.  Kniazev,  

V. V. Kovtyukh,  

T. V. Mishenina, A. 

S., Miroshnichenko, 

D. G. Turner,  

Yu. I. Protsyuk.  

Spectroscopic Investigations Of Galactic Clusters 

With Associated Cepheid Variables. Ii. Ngc 5662 

And V Cen 

Odessa 

astronomical 

publications,  

Vol. 

31,  

p. 117-

122 

11 V. S. Akhmetov,  

S. V. Khlamov,  

V. M. Andruk,  

Yu. I. Protsyuk. 

The Catalogues Analysis Of Stars Equatorial 

Coordinates And B-Magnitude Of The FON Project. 

Odessa 

astronomical 

publications,  

Vol. 

31,  

p. 199-

203 

12 Eglitis, V. Eglite,  

V. Andruk,  

Yu. Protsyuk,  

S. Protsyuk,  

O. Kovylianska. 

Baldone 1.2m Telescope Plate Archive - Hidden 

Reserves Of The FON Project  

Odessa 

astronomical 

publications,  

Vol. 

31,  

p. 208-

210 

13 N. V. Maigurova,  

Yu. I. Protsyuk,   

L. E. Bondarchuk. 

Astrometric  CCD Observations Of Selected WDS 

Multiple Star Systems. 

Odessa 

astronomical 

publications,  

Vol. 

31,  

p. 220-

223 

14 A.  Mullo-Abdolov,  

H.  Relke,   

G.  Kokhirova,   

Q.  Yuldoshev,   

Yu.  Protsyuk,    

V. Andruk. 

Progress In The Realization Of The Project FON-

Dushanbe Catalogue 

Odessa 

astronomical 

publications,  

Vol. 

31,  

p. 224-

227 

15 Yu. Protsyuk,  

O. Kovalchuk. 

Analysis Of Mass CCD Observations To Improve 

The Accuracy Of Astrometric Processing 

Odessa 

astronomical 

publications,  

Vol. 

31,  

p. 228-

230 

16 Yu. I. Protsyuk,  

Sh. Shukhratov,  

O. M. Kovalchuk,  

M. M. Muminov,  

Q. H., Yuldoshev,  

Results Of Processing Of CCD Observations Of 

Selected Open Clusters On Maidanak. 

Odessa 

astronomical 

publications,  

Vol. 

31,  

p. 231-

234 
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R. R. Abdurakhimov, 

V. M. Andruk.  

17 S. V. Shatokhina,  

H. Relke,  

Q. Yuldoshev,  

V. M. Andruk,  

Yu. I. Protsyuk,  

M. Muminov 

Asteroids Search Results In Digitized Observations 

Of The Northern Sky Survey Project (Kitab Part) 

Odessa 

astronomical 

publications,  

Vol. 

31,  

p. 235-

238 

Minor Planet Circulars 
1 N. Maigurova et al. Minor Planet Observations [089 Nikolaev] Minor Planet 

Circular 

110137 

2 N. Maigurova et al. Minor Planet Observations [089 Nikolaev]  Minor Planet 

Circular 

110175 

3 N. Maigurova et al. Minor Planet Observations [089 Nikolaev]  Minor Planet 

Circular 

110648 

4 N. Maigurova et al. Minor Planet Observations [089 Nikolaev]  Minor Planet 

Circular 

110809 

5 N. Maigurova et al. Minor Planet Observations [089 Nikolaev]  Minor Planet 

Circular 

111864 

 

V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих 

учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо – до 7 рядків). 

 

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму:  

Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях 

та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих 

учених, які працюють у 

закладі вищої освіти або 

науковій установі 

Відсоток молодих 

учених, які 

залишаються у 

закладі вищої освіти 

або науковій установі 

після закінчення 

аспірантури 

2015 1 7 - 

2016 0 5 - 

2017 6 5 - 

2018 0 4 - 

   Кількість вчених та студентів

1

0

6

0

7

5

4

5

0 2 4 6 8

2015

2016

2017

2018

Роки Молоді вчені

Студенти

 
Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (до 5 рядків). 

Усі молоді вчені на протязі року отримували щоквартальні премії. 
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VI. Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо за науковими напрямами, зазначеними у розділі II), 

їх напрями діяльності, робота з замовниками (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність 

та результативність роботи – до 30 рядків). 

У структуру НДІ "МАО" входить 2 наукові лабораторії. 

Лабораторію навколоземної астрономії (ЛНА) очолює доктор фіз.-мат. наук Шульга О.В. 

ЛНА виконує дослідження за двома основними напрямами, а саме: вимірювання астрометричних 

положень окремих астероїдів, комет, метеорів та моніторинг динаміки орбітального руху вибраних 

штучних об’єктів навколоземного космічного простору. ЛНА проводить регулярні наземні 

астрономічні спостереження за допомогою оптичних та радіотехнічних засобів та робить свій 

внесок у  вирішення глобальної світової проблеми по забезпеченню астероїдно-кометної безпеки 

Землі. 

За тематикою досліджень ЛНА, виконуються договори про науково-технічне 

співробітництво з Радіотехнічним інститутом НАНУ (м. Харків), Західним центром 

радіотехнічного спостереження (м. Мукачево), Рівненською Малою академією наук учнівської 

молоді, а також з Інститутом небесної механіки й обчислення ефемерид Паризької обсерваторії 

(Франція), Шанхайською астрономічною обсерваторією (КНР) та Вентспілським університетським 

коледжем (Латвія). 

Лабораторію позиційної астрономії (ЛПА) очолює кандидат фіз.-мат. наук Майгурова Н. В. 

Лабораторія проводить позиційні та фотометричні дослідження малих тіл Сонячної системи та 

уточнення кінематичних параметрів зір і зоряних підсистем Галактики, у тому числі з 

використанням сучасних інформаційних та віртуальних технологій. За тематикою досліджень 

ЛПА, виконуються договори про науково-технічне співробітництво з ГАО НАНУ (м. Київ), 

Шанхайською астрономічною обсерваторією (КНР), Латвійським університетом. Крім того, 

лабораторія відповідає за виконання договору про підтримку наукового об'єкта, що становить 

національне надбання України — АМК (Аксіальний меридіанний круг). 
 

VII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 
(надати: 

у текстовому вигляді загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва: 

характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади його 

успішної реалізації та перспективи розвитку – до 20 рядків; 

у вигляді таблиці за формою нижче, в якій навести дані, що стосуються тільки тих зарубіжних партнерів, з 

якими укладено договори на виконання науково-дослідних робіт або отримано гранти). 

НДІ "МАО" має п’ять договорів про наукове-технічне співробітництво з закордонними 

установами: КНР, Латвії, Франції, Словаччини, Об’єднаних Арабських Еміратів.  

З 2012 року НДІ "МАО" бере участь у багатобічному міжнародному проекті GAIA Follow Up 

Network for Solar System Objects. В рамках цього проекту з Інститутом небесної механіки та 

обчислення ефемерид (Франція), в НДІ "МАО" проводяться позиційні спостереження обраних 

астероїдів, що зближуються із Землею (АЗЗ). 

У 2018 році продовжувалась робота в рамках двох договорів про наукове-технічне 

співробітництво з науковими установами Латвії. 

У 2018 році продовжувалися контакти з Шанхайською астрономічною обсерваторією  (ШАО, 

КНР) в рамках багаторічного (з 1992 року) наукового співробітництва, що охоплював взаємні 

візити науковців в Україну та КНР для проведення досліджень, впровадження нових методів та 

розробок, а також оснащення обладнанням телескопів НДІ «МАО».  
 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній 

країні) викласти за формою (тільки ті, з якими укладено договори на виконання науково-дослідних робіт або 

отримано гранти): 
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Країна-партнер 

(за алфавітом) 

Установа- 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

Китайська 

народна 

республіка 

Шанхайська 

астрономічна 

обсерваторія 

(ШАО) 

Дослідження  

об'єктів 

навколоземного 

простору та 

Сонячної 

системи, питання 

фундаментальної 

астрометрії 

 

Agreement for 

scientific 

collaboration 

between ShAO 

and RI "MAO"  

01.10.2015 - 

31.12.2019 

Пошук зір з 

великими 

власними 

рухами; 

створення БД 

фотографічних 

спостережень, 

обробка  

оцифрованих 

зображень 

фотопластинок; 

розробка 

складових 

спільного 

радіотехнічного 

комплексу для 

спостережень 

КО 

Латвія Інститут 

астрономії, 

Латвійський 

університет 

(ІА ЛУ) 

Сумісна обробка 

та аналіз 

результатів 

архівних 

фотографічних 

спостережень  

Memorandum of 

understanding  

08.10.2015-

31.12.2018 

Публікація 

статті, обмін 

сканованими 

зображеннями 

фотопластинок 

та їх обробка, 

передача 

власного ПЗ  

Латвія Вентспілський 

університетський 

коледж  

 

Контроль орбіти 

ТК ГСС 

Memorandum of 

understanding  

12.03.2015 - 

12.03.2020 

Встановлення 

обладнання на 

станції  

радіомережі для 

контролю орбіт 

ТКГСС та 

обробка 

результатів 

спостережень. 

Об’єднані 

Арабські 

Емірати 

Компанія 

Sestema 

Моніторинг 

об’єктів 

штучного 

походження на 

навколоземних 

орбітах (висоти 

400 – 40000 км) 

Договір про 

науково-технічне  

співробіт- 

ництво від 

07.11.2016 - 

31.12.2018 

Оцінка 

можливостей 

впровадження в 

міжнародних 

контрактах 

розробок і 

послуг, які може 

представити НДІ 
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"МАО" 

Франція Інститут 

небесної 

механіки й 

обчислення 

ефемерид 

Паризької 

обсерваторії 

Участь в м/н 

мережі наземних 

телескопів - 

GAIA Follow Up  

Багатобічний 

міжнародний 

проект 

01.11.2015 –  

01.11.2018 

Наземні 

спостереження 

потенціальних 

кандидатів на 

відкриття, як тіл 

сонячної 

системи, після їх 

першого 

спостереження 

за допомогою 

космічного  

телескопа GAIA 

 

VIII. Відомості щодо поліпшення рівня  інформаційного забезпечення наукової 

діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних  провідних 

наукових видавництв світу, патентно-ліцензійної діяльності (із зазначенням окремо кожної бази та 

відповідного трафіка).  

Використання високошвидкісного доступу до мережі Інтернет дозволило співробітникам 

НДІ "МАО" оперативно обмінюватись результатами сканування фотопластинок з іншими 

обсерваторіями: ГАО НАНУ (Київ), АО КДУ (Київ), НДІ "АО" ОДУ (Одеса), ШАО (Шанхай), ІА 

ЛУ (Рига). З використанням сучасної обчислювальної техніки та швидкісного доступу до мережі 

Інтернет, співробітники НДІ "МАО" регулярно застосовували систему віддаленої пакетної обробки 

спостережень.   

Співробітники НДІ "МАО" мають доступ до найбільшої в світі цифрової бібліотеки з фізики 

та астрономії - Astrophysics Data System (ADS), яка підтримується Смітсонівською астрофізичною 

обсерваторією - Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) за рахунок гранта НАСА. Ця 

бібліотека містить більше 13.4 мільонів записів, які мають посилання на повні тексти публікацій у 

переважній більшості випадків.  Бібліотека ADS дозволяє нам виконати швидкий та легкий імпорт 

публікацій на платформу Web Of Science за допомогою формата EndNote. 

 

У 2018 році отримано п’ять авторських свідоцтв на службові твори: 

1. Процюк Ю. І. Аналіз населення розсіяних зоряних скупчень за власними рухами, отриманими 

зі спостережень зір різних епох  // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №85093 

від 31.01.2019 

2. Ковальчук О. М. Визначення паралаксів розсіяних скупчень та уточнення їх населення з аналізу 

каталогу GAIA  // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №85104 від 31.01.2019 

3. Крючковський В. Ф. Управління діаграмою спрямованості антени допплерівської станції  // 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №85105 від 31.01.2019 

4. Помазан А. В. Обчислення остаточних різниць положень малих тіл Сонячної системи з 

ефемеридою HORIZONS // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №85106 від 

31.01.2019 

5. Куліченко М. О. Розрахунок вектору руху та елементів геліоцентричних орбіт метеорних тіл, 

спостережених з двох пунктів // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №85107 

від 31.01.2019 

 

        У 1999-2017 роках отримано 39 авторських свідоцтв на службові твори: 

1. Процюк Ю. І. Система програмного керування для автоматичних меридіаних інструментів // 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 1863 від 29.03.1999 
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2. Ковальчук О. М. Комп'ютерна програма "Пакет програм управління ПЗЗ камерою"// 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 9444 від 23.02.2004 

3. Козирєв Є. С. Комп'ютерна програма "Обробка відеосигналу зображення зоряного неба для 

завдань астрономії - VideoTracking"// Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№ 9397 від 19.02.2004 

4. Образцов Ю. М. Комп'ютерна програма "Обробка ПДХ сигналів реперних станцій для 

завдань acтрономії - ARGOM" // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 

9398 від 19.02.2004 

5. Сибирякова Е. С. Комп'ютерна програма "Визначення екваторіальних координат 

геостаціонарних cynyтників" ("Sputnik") // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір № 9399 від 19.02.2004 

6. Процюк Ю.І. Пакет комп'ютерних програм "Пакет універсальний мультипрограмний 

астрометричний"("П.У. М.А.") //  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 

13030 від 12.05.2005 

7. Калюжний М.П., Образцов Ю. М. Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для 

накопичення та обробки радіо сигналiв станцій точного часу та частоти (IONNAO)"// 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 19903 від 16.03.2007 

8. Мажаєв О. Е., Процюк Ю. І., Шульга А. О. Програмний продукт "Система пошуку даних 

про спостереження Миколаївської астрономічної обсерваторії" // Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 20183 від 13.04.2007 

9. Процюк Ю. І., Мухін В. В.Ольгін К. В. "Пакет програм для пошуку та візуалізації 

оброблених астрометричних спостережень"// Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір № 19902 від 16.03.2007 

10. Калюжный Н. А., Образцов Ю. М. Програмний продукт "Програмний комплекс реєстрації 

та аналізу шкали часу астрономічного годинника Федченка" ("ACFNAO")// Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір № 30935 від 11.11.2009 

11. Мажаєв О. Е., Процюк Ю.І  Програмний продукт "Система пошуку даних в астрометричних 

каталогах Миколаїської астрономічної обсерваторії"// Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 30934 від 11.11.2009 

12. Ковилянська О. Е., Гудкова Л. О. Система ведення інформаційної бази архіву 

фотопластинок НДІ МАО // Свідоцтво про авторське право, №36222 від 22.12.2010 

13. Козирєв Є. С.  Реєстрація метеорних явищ з використанням телевізійних камер 

(Meteordetect) // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 37593 від 25.03.2011 

14. Вовк В. С. Реєстрація метеорних явищ у аудіосигналі загоризонтної FM станції // Свідоцтво 

про реєстрацію авторського права на твір № 46925 від 26.12.2012 

15. Мартинов М. В. Програма автоматичного формування та оновлення списків для 

спостережень //  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 43484 від 

25.04.2012 

16. Мартинов М. В. Програма формування масиву даних для створення зоряного каталогу//  

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45565 від 10.09.2012 

17. Халолей М. І. Віддалене керування павільйоном телескопа АФУ-75М // Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір № 45564 від 10.09.2012  

18. Мажаєв О. Е. Система пошуку друкованих видань в бібліотеці Миколаївської астрономічної 

обсерваторії //  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45566 від 10.09.2012  

19.  Процюк Ю. І. Ототожнення зір на попередньо оброблених сканованих зображеннях 

фотопластинок та отримання координат зареєстрованих об'єктів // Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір № 45567 від 10.09.2012 

20. Сидоров І. Є.  Перегляд та редагування FITS зображень // Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 43483 від 25.04.2012 
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21. Калюжний М. П. Програмний продукт "Синхронізація по GPS користувальницьких програм 

та часу персонального комп'ютера під управлінням ОС Windows" ("SYNNAO") // Свідоцтво 

про реєстрацію авторського права на твір № 47746 від 11.02.2013 

22. Крючковский В. Ф. Програмний продукт "Обробка файлів МРС та підготовка списку 

спостережень для телескопів" // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 

47747 від 11.02.2013 

23. Мартинов М. В.  Комп'ютерна програма "Програма крос-ідентифікації та пошуку систем з 

невидимими супутниками" ("peto") // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 

47748 від 11.02.2013 

24. Ковилянська О.Е. Формирование шапок формата FITS для сканированных пластинок // 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 50887 від 22.08.2013 

25. Мажаєв О. Е.  Пошукова система каталогів: ASCC, FONAC, XPM на основі веб сервісів у 

відповідності зі стандартами Міжнародного альянсу віртуальних обсерваторій // Свідоцтво 

про реєстрацію авторського права на твір № 50886 від 22.08.2013 

26. Крючковский В. Ф. Програмне забезпечення для створення уніфікованих масивів вхідних 

даних // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53284 від 24.01.2014 

27. Мартинов М. В. , Бодрягин Д. В.  Программа кросс-идентификации звѐздных каталогов и 

списков с использованием технологии параллельных вычислений// Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір № 53283 від 24.01.2014 

28. Калюжний М. П. Визначення відносної затримки сигналу по функції взаємної кореляції // 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53285 від 24.01.2014 

29. Мажаєв О. Е.  Пошукова система в архіві астрономічних спостережень на сайті УкрВО та її 

інтеграція до складу програми "Аладін" // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір № 56824 від 09.10.2014 

30. Калюжний М. П., Александров О. П. Апроксимація функцій кількох змінних, заданих на 

розсіяних точках, ітераційним методом Шепарда (IMSNAO) //  Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 57976 від 05.01.2015 

31. Ковальчук О. М. Програма пошуку зображень у реєстрах ВО та АБД, а також 

автоматичного завантаження їх на локальний комп'ютер // Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 57977 від 05.01.2015 

32. Мартинов М. В. Програма пікселізації та крос-ідентифікації надвеликих астрономічних 

каталогів (ACrId) // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62433 від 

09.11.2015 

33. Процюк Ю. І.  Пакет програм для створення каталогів положень зі сканованих зображень 

фотографічних пластинок із архівів віртуальних обсерваторій // Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 62432 від 09.11.2015  

34. Вовк В. С. Детектор метеорних явищ на основі кореляційного аналізу // Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір № 63964 від 05.02.2016 

35. Козирєв Є. С. Програма ведення каталогу орбіт штучних космічних об'єктів (FAVOR)// 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 63486 від 11.01.2016 

36. Помазан А.В.  Програмний комплекс для автоматизації фотометричної редукції 

астрономічних цифрових зображень. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№ 75257 від 07.12.2017. 

37. Вовк В.С., Куліченко М. О. Автоматичне виявлення метеорів та штучних супутників землі 

по даним радіоприймача RTL2832. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 

75258 від 07.12.2017.  

38. Куліченко М. О. Автоматичне виділення та аналіз траєкторій метеорів ("TraEx").  // 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75259 від 07.12.2017.   

39. Ковилянська О. Е., Процюк Ю. І. База данных для анализа больших массивов наблюдений // 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75366 від 18.12.2017. 
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Сторінка 3 із 4 

У 2017 році отримано чотири патенти на корисну модель: 

1. Калюжний М. П., Шульга О.В., Бушуєв Ф. І. Пасивний кореляційний спосіб визначення 

положення космічного апарату.  // Патент на корисну модель №116374. Зареєстровано у 

державному реєстрі патентів України 10.05.2017. 

2. Ковальчук О. М., Шульга О. В.  Спосіб спостереження космічних об’єктів.  // Патент на 

корисну модель №116724. Зареєстровано у державному реєстрі патентів України 25.05.2017. 

3. Шульга О.В.,  Бушуєв Ф. І., Вовк  В. С., Куліченко М. О. Спосіб пасивної  реєстрації 

метеорних явищ у радіодіапазоні.  // Патент на корисну модель №117155. Зареєстровано у 

державному реєстрі патентів України 12.06.2017. 

4. Козирєв Є. С. Спосіб спостереження низькоорбітальних супутників Землі і опорних зір. // 

Патент на корисну модель №118001. Зареєстровано у державному реєстрі патентів України 

10.07.2017. 

У 2001 році отримано два деклараційні патенти на винахід:  

1. Ковальчук О. М., Шульга О. В. Світлоприймальний пристрій // Деклараційний патент на 

винахід  №35904 від 16.04.2001 

2. Пінігін Г. І., Шульга О. В. Меридіанний круг з системою автоматизованого управління та 

обробки даних // Деклараційний патент на винахід  №35905 від 16.04.2001 

ІХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, зареєстровану в УкрІНТЕІ наукових керівників, 

науковий результат, його значимість – до 40 рядків). 

Немає. 

Х.  Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

 Оновити дані про закупівлю за останній рік унікальних наукових приладів та обладнання 

іноземного або вітчизняного виробництва вартістю за формою: 

 

№ 

з/п 

Назва приладу (українською мовою 

та мовою оригіналу) і його марка, 

фірма-виробник, країна походження 

Науковий(і) напрям(и) та 

структурний(і) підрозділ(и) 

для якого (яких) здійснено 

закупівлю 

Вартість, 

тис. гривень 

1 2 3 4 

    

XІ. Заключна частина 
(надати зауваження та пропозиції щодо забезпечення департаментом науково-технічного розвитку МОН 

організації та координації наукового процесу у закладах вищої освіти та наукових установах, основних труднощів та 

недоліків в роботі закладів вищої освіти та наукових установ при провадженні наукової та науково-технічної 

діяльності у 2018 році; щодо налагодження більш ефективної роботи в організації цих процесів.) 

 

Розвиток матеріально-технічної бази. 

Інженерно-технічні фахівці НДІ "МАО" кожного року проводять розвиток, відновлення та 

модернізацію телескопів, задіяних у спостереженнях. Технічні роботи проводяться з 

використанням неліквідних матеріалів і обладнання, яке роками не використовувалось в інших 

астрономічних установах України та матеріалів і обладнання отриманих в рамках співробітництва 

з закордонними астрономічними організаціями.  

Базове фінансування основної діяльності державних наукових установ. 

МОН України має вжити заходів для забезпечення базового фінансування державних 

наукових установ у відповідності до вимог закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» та згідно з пунктами 3 та 4 статті 48 - «Фінансове забезпечення наукової і науково-

технічної діяльності». 

Базове фінансування основної діяльності державних наукових установ, що фінансуються за 

рахунок коштів державного бюджету особливо важливо для: 

 розвитку інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності; 
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 розвитку матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної 

діяльності; 

 збереження та розвитку наукових об’єктів, що становлять національне надбання; 

 підготовки наукових кадрів; 

 забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах 

носіїв. 

У той же час виконання окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та 

отримання грантів в результаті проведення конкурсів буде спонукати наукових співробітників до 

більшої мобілізації зусиль для отримання додаткового фінансування своїх розробок. 

 

 

Заступник директора з наукової роботи  ___________    Ю. І. Процюк 


