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Інформація про наукову та науково-технічну діяльність НДІ "МАО" за 2019 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  

 2016 2017 2018 2019 

Штатні працівники 37 37 34 32 

у т. ч. дослідники 17 16 13 12 

         техніки 7 6 6 6 

Доктора наук 1 1 1 1 

Кандидати наук 5 4 4 5 

Здобувачі кандидатських ступенів 4 2 2 1 

Докторанти 1 1 1 1 

Молоді дослідники та техніки 5 4 4 3 

Стипендіати КМУ 0 0 0 0 

 

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

до таблиці побудувати діаграму  
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Фундаментальні 5 2857,6 4 2870,

5 

3 3188,4 3 3438,

4 

2 3422,7

4 Прикладні - - - - - - - - - - 

Госпдоговірні 2 146,9 2 394,4 2 298,1 2 204,0 1 100,0 
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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 2019 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 2019 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, 4657,31 тис. грн., зокрема на 2019 рік 

1780,120 тис. грн. 
Оптичні телескопи НДІ «МАО» отримали спостереження 395 космічних об’єктів (КО) на 

протязі 109 ночей (3031 проводки) на низьких орбітах і 88 КО на протязі 132 ночей (958 проводок) 

на геостаціонарних орбітах, що становить приблизно 40% від загальної кількості спостережень, 

виконаних за допомогою Української мережі оптичних станцій (УМОС). На сайті УМОС, 

представлено 527 наборів елементів орбіти в форматі TLE і CPF для 81 об'єктів. 

Для виконання оптичних спостережень в 2019 році, уточнено списки космічних апаратів 

(КА), що рухаються на навколоземних орбітах, а саме: 

- на низьких орбітах: 

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

Service); 

 53 КА військового призначення, які належать країні-агресору (РФ); 

 11 КА міжнародного угрупування дистанційно зондування Землі - Deimos Imaging 

UrtheCast; 

 45 КА систем «Глобальні послуги мобільного зв’язку»; 

- на геостаціонарних орбітах: 

 25 КА, що розміщені від 13 до 80 градусів східної довготи. 

 

 Оптичні спостереження КА на низьких орбітах проводились за допомогою телевізійного 

телескопа у складі комплексу «Мобітел». Здійснено 686 результативних супроводжень КА з 

загальною тривалістю 560 хвилин на протязі 25 ночей. Отримано базу даних з 8380 положень КА. 

Для оптичних спостережень КА на геостаціонарних орбітах використовувався телескоп ШАК 

(Швидкісний автоматичний комплекс). Здійснено 748 результативних супроводжень КА з 

загальною тривалістю 2500 хвилин впродовж 72 ночей. Отримано базу даних з 15618 положень 

КА. За результатами обробки спостережень УМОС в 2019 році, отримано елементи орбіт КА, які 

розміщені на сайті:  

http://umos.mao.kiev.ua/ukr/index.php?slab=slabid-12 

 

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

 на низьких орбітах - 20 КА з радіомаяками на частоті 430-440 МГц;  

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

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

 

За допомогою допплерівської станції, розробленої в НДІ «МАО», виконано 1789 супроводжень 

20 супутників. Отримано 289 наборів уточнених значень елементів орбіти для 16 супутників.  
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З використанням допплерівської станції проведено перевірку 58 низькоорбітальних 

супутників на наявність випромінювання на частотах 430-440 МГц. Виявлено 20 супутників, які 

випромінюють радіосигнал на вказаних частотах та в автоматичному режимі проведено 1789 

супроводжень цих супутників. Отримано уточнені значення елементів орбіти для 16 супутників з 

радіомаяками, всього 289 наборів. За результатами уточнення елементів орбіти, отримано незначне 

зменшення середньоквадратичного відхилення різниці виміряних та модельних значень радіальної 

швидкості, яка має значення +1.1 м/с. 

За ініціативою НДІ «МАО», створено радіоінтерферометричну мережу у складі з 8 станцій, 

дислокованих в Україні і Латвії. Отримано 1046 щодобових значень елементів орбіти для двох ТК 

ГСС, а саме «Eutelsat-13B» та  «Eutelsat-13C». Похибка визначення координат контрольованого 

супутника складає ±223 м.  

Проведено одночасні спостереження двох ТК ГСС за допомогою радіоінтерферометричної 

мережі із восьми станцій синхронного прийому сигналів супутникового телебачення, які 

знаходяться у м. Миколаїв, м. Рівне, м. Мукачеве, м. Харків (Україна), м. Вентспілс (Латвія). 

Накопичено базу даних координат цих супутників: 

 «Eutelsat 13B» протягом 208 діб (43 доби – 4 станції, 165 діб – 3 станції);  

 «Eutelsat 13C» протягом 141 діб (3 станції). 

  Протягом 113 діб супутники «Eutelsat 13B» та «Eutelsat 13C» контролювалися одночасно. 

Всього з 2015 року, отримано елементи орбіт для супутників «Eutelsat-13B» і «Eutelsat-13C» на 

протязі 989 діб і 187 діб, відповідно. 

Продовжуються спостереження метеорів в оптичному та радіо діапазонах електромагнітних 

хвиль. Оптичні спостереження метеорів ведуться на базисних відстанях 11.7 та 100 км. Отримано 

близько 3000 односторонніх метеорних реєстрацій. Зареєстровано 161 метеор одночасно двома 

станціями з базою 100 км. За спостереженнями з базою 100 км, отримано стандартні похибки 

визначення радіантів ±(0.5÷0.8)° та швидкостей метеорів ±0.5 км/с. Мережа станцій для реєстрації 

метеорних явищ в радіодіапазоні складається з 6 станцій, розташованих в Миколаєві (3 станції), 

Рівному, Львові та Глухові. В 2017-2019 роках зареєстровано 912765 радіометеорних явищ. 

Результати спостережень представлено на сайті RMOB (Radio Meteor Observing Bulletin). 

 

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

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

2019 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень,  значимість та  практичне 

застосування); 

 

Дослідження тривимірної структури вибраних розсіяних зоряних скупчень Галактики з 

використанням створених каталогів та ресурсів віртуальних обсерваторій. №0219U100544, 

2019-2021 роки, науковий керівник: Процюк Юрій Іванович, канд. фіз.-мат. наук, 6018,32 

тис. грн., зокрема на 2019 рік  1642,620 тис. грн. 
Створено списки для спостережень 708 зоряних розсіяних скупчень (РС). За допомогою 

телескопа КТ-50 у складі комплексу «Мобітел» НДІ «МАО», з використанням камери ALTA U9000 

на базі приймача з зарядовим зв'язком (ПЗЗ) у режимі з переносом заряду, отримано понад 10 тис. 

цифрових зображень 260 вибраних ділянок небесної сфери, що включають РС. За результатами 

цифрової обробки цих даних отримано високоточний каталог 357 тисяч зір до 16 V
mag  

(візуальної 

зоряної величини) на середню епоху 2019.55. Стандартна похибка екваторіальних координат для зір 

каталогу складає 0.03" по прямому піднесенню та 0.04" по схиленню, що відповідає кращим 

зразкам зарубіжних наземних позиційних каталогів.   

За допомогою телескопа АМК (Аксіальний меридіанний круг) у 2019 році отримано та 

оброблено  понад 1000 ПЗЗ зображень 180 РС. Стандартна похибка екваторіальних координат зір 

до 14.5 R
mag 

, що спостерігались 5 і більше разів, склала ±0.11" для прямого піднесення та ±0.16" 

для схилення. 
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За допомогою телескопа АМК протягом 21 ночі, отримано 1170 спостережень 398 

подвійних і кратних систем (ПКС) з каталогу WDS (Washington Double Star Catalog). Виконано 

вимірювання позиційних кутів і кутових відстаней для понад 200 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.  

Для формування списку алертних спостережень малих тіл Сонячної системи модифіковано 

програмне забезпечення (ПЗ) для автоматичного вибору та обчислення ефемерид астероїдів з 

використанням міжнародних баз даних та веб-сервісів, а саме МРС (Minor Planet Centre) та 

NEODyS-2 (Near Earth Objects Dynamic Site). ПЗ дозволяє додавати об’єкти за заданими критеріями 

до нічної програми спостережень телескопів НДІ «МАО».  

За результатами спостережень з телескопом КТ-50 стандартним та комбінованим методом у 

режимі з переносом заряду, отримано спостереження астероїдів головного поясу та астероїдів, що 

зближуються з Землею. За результатами обробки спостережень, отримано каталог 1229 

топоцентричних положень 40 астероїдів. Середня точність визначення положень астероїдів у в 

системі опорного каталогу Gaia DR2 складає ±0.14" за прямим піднесенням та ±0.17" за схиленням 

для астероїдів (12-17) зоряної величини. Положення астероїдів були відправлені в базу даних 

міжнародного астрономічного союзу (IAU MPC) та опубліковані у 11 електронних циркулярах 

МРС. Аналіз каталогу свідчить про високу точність результатів у порівнянні з кращими 

досягненнями в цій області і можливість їх використання в подальших дослідженнях кінематичних 

і динамічних характеристик вибраних астероїдів. 

Протягом 2019 року у програму спостережень телескопа КТ-50 включалися об'єкти 

міжнародного проекту наземної підтримки космічної місії OSIRIS-REx. Всього було отримано 489 

положень для 4 астероїдів ((335) -184, (972) – 120, (24)- 125, (535) - 60). Середня точність 

визначення положень астероїдів в системі опорного каталогу Gaia DR2 складає ±0.04" за прямим 

піднесенням та ±0.05" за схиленням. Отримані топоцентричні положення були відіслані до бази 

даних міжнародного астрономічного союзу (IAU МРС) і координатору проекту в університеті 

штату Арізони (США). Крім цього координатору проекту були також відправлені  файлі у fit-

форматі з зображеннями астероїда (335) Roberta. 

Спостереження недавно відкритих і періодичних комет були виконані з телескопом КТ-50 у 

складі комплексу «МОБІТЕЛ» НДІ «МАО». За результатами спостережень, отримано каталог 112 

топоцентричних положення для 5 комет. Ефемериди для спостережень були отримані за 

допомогою сайту HORIZONS (JPL NASA, США). Середня точність визначення положень комет в 

системі опорного каталогу Gaia DR2 складає ±0.16" за прямим піднесенням та ±0.24" за схиленням. 

Отримані положення відіслано до бази даних IAU МРС. 

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

Південно-Африканській республіці, у рамках міжнародного проекту MAGIC (the Milky Way 

Galaxy wIth SALT SpeCtroscopy), який  базується на спектроскопічних дослідженнях зір нашої 

Галактики, були отримані спектри у синій та червоній областях для 19 зір, що належать до 7 РС та 

асоціацій, членами яких є класичні цефеїди. Усі спектри були оброблені. Для зір були отримані 

оцінки фундаментальних параметрів: радіальна швидкість (RV), ефективна температура атмосфери 

(Teff), сила гравітації на поверхні (log g), металевість (Fe/H). Також отримані оновлені параметри 

для зір розсіяних скупчень  NGC 5662, Collinder 394 та  Polaris cluster. 

У рамках міжнародного співробітництва зі спектральних досліджень з колегами з кафедри 

астрономії та фізики Університету Північної Кароліни у Грінсборо та Обсерваторії Трьох Коледжів 

(Three College Observatory, Північна Кароліна, США) отримано 8 спектрів зорі  BB Sgr з розсіяного 

скупчення Collinder 394. Зроблено вимірювання радіальних швидкостей усіх об’єктів та отримано 

параметри їх атмосфер. Була встановлена середня оцінка швидкості системи BB Sgr  (γ = +2.9 км/с), 

що у порівнянні з минулими сетами спостережень (останній був у 1997 році) підтверджує 

спектральну подвійність цефеїди.  
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За період часу з вересня 2018 до грудня 2019, були отримані 20 спектрів малоамплітудної 

цефеїди α UMi (Полярна зоря), що входить до складу безіменного РС (Polaris cluster), які 

дозволили отримати оцінки  радіальних швидкостей та ефективних температур. Було виявлено, що 

на протязі сезону "осінь 2018 - весна 2019" радіальна швидкість Полярної зорі зросла до 3.5 км/с. 

Також зріс період пульсації до 3.973216 діб. Такий же зріст амплітуди продемонструвала крива 

зміни ефективної температури цефеїди, а середня річна її оцінка досягла 6051±22 К – на рівні 2005-

2007 років. Було зроблено порівняння наших оцінок радіальної швидкості з аналогічними, 

отриманими на телескопі HERMES за той самий період спостережень.  Порівняння показало 

високу якість наших оцінок. За спостережний сезон другого півріччя  2019 року було отримано  ще 

35 спектрів Полярної зорі. 

Створено програмний продукт  «Аналіз нових каталогів положень, зоряних величин та 

власних рухів зірок з використанням існуючих астрономічних каталогів», призначений для аналізу 

характеристик каталогів та окремих спостережень з використанням існуючих астрономічних 

каталогів. З його допомогою проведено аналіз понад десяти різних каталогів, отриманих в НДІ 

«МАО» за останні 5 років. 

Оновлено базу даних ПЗЗ спостережень на сайті НДІ «МАО», яка включає в себе текстову 

інформацію та зображення для майже  137 тис. кадрів та смуг. Спостереження проводились з 4-ма 

телескопами НДІ «МАО», а саме: АМК (2002-2018), МКТ (2001-2005), ШАК (2005-2010) та КТ-50 

(2011-2018).  

У відповідності зі стандартами Міжнародного альянсу віртуальних обсерваторій, бази 

даних Української віртуальної обсерваторії (УкрВО) інтегровано з веб-інтерфейсом програми 

«Аладін», зокрема бази даних фотоплатівок (більше 40 тис. записів), ПЗЗ кадрів (майже 137 тис. 

записів). Оновлено електронну інформаційну систему НДІ «МАО». 

 

Підтримка наукового об'єкта «Аксіальний меридіанний круг Миколаївської 

астрономічної обсерваторії», що становить національне надбання України, у 2019 році, 100,00 

тис. грн. 
Проведено спостереження у автоматичному режимі за методом переносу заряду з 

використанням стандартного фільтру  R. Об’єкти для програми спостережень було обрано з 

каталогу подвійних зір Вашингтонської обсерваторії (WDS).  

Проведено астрометричні   редукції   спостережень 2018 року, які  показали   досить   високу   

точність,   середня похибка одного положення складає близько 0.1" для прямого піднесення та 

схилення  для зір до 16 зоряної величини, що спостерігались більше 3 разів.  

  Метою   нашого   дослідження   було   вимірювання   параметрів   взаємної конфігурації   

пар   з   оригінальних   зображень   та   отримання   певних   висновків   щодо фізичного   зв’язку   

компонентів   у   обраних   системах.  Масив  вимірювань,   що   буде надіслано   до   бази   даних  

WDS,    включає   значення   позиційного   кута,   кутового розділення,   різниці   зоряних   величин   

та   епоху   спостережень.  Виконано   детальний аналіз пар зірок, що входять до обраних 5 систем 

для уточнення їх складу та природи зв’язку між ними.  Позиційні дані з каталогів Hipparcos,  

Tycho2,  UCAC4, Gaia DR2 та  Pan-STARRS  (PS1)  використовувались як джерела додаткової 

інформації про зорі, що досліджувались. Виконано пошук можливих невидимих зір у обраних 

системах з застосуванням статистичного методу Вілена, що базується на аналізі різниць миттєвих  

та  усереднених довгострокових власних рухів зір. Власні рухи каталогу Gaia DR2 було розглянуто 

як миттєві, в якості довгострокових власних рухів залучено дані каталогів Tycho-2 та  UCAC4. 

Отримані значення статистичного параметру в деяких випадках вказують на високу ймовірність 

існування невидимих близьких компонент в досліджуваних системах. За результатами обробки 

спостережень 2019 року, точність визначення координат зір погіршилась у 1.5 рази у порівнянні з 

аналогічними спостереженнями 2018 року.  
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ІІІ. Розробки, які впроваджено у 2019 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 

впровадже-

ння (назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата  

акту 

впрова-

дження 

Практичні результати, які 

отримано  від впроваджен-

ня (обладнання, обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю, 

тощо) 

1 Програмне 

забезпечення 

для станції 

прийому 

сигналів 

загоризонт-

них FM-

станцій, 

віддзерка-

лених 

плазмовими 

слідами 

метеорів. 

 

М. П. 

Калюжний, 

 

Ф. І. Бушуєв 

 

 

Програмне забезпечення призначено 

для визначення моментів часу 

виникнення та тривалості існування 

метеорів, а також обчислення частоти 

появи метеорів. 

Склад програмного забезпечення: 

1) HDSDR - програма 

управління приймачем 

цифрового наземного 

телебачення та FM-радіо. Ця 

програма має безкоштовну 

ліцензію для некомерційного 

використання. 

2) Інтерпретатор мови 

програмування Python 3 – 

середовище для виконання 

програм обробки та 

представлення даних. Даний 

продукт з відкритими кодами  

розповсюджується 

безкоштовно на основі 

вільної ліцензії. 

3) METEORS_PROCESSING – 

програма автоматичного 

виявлення метеорів та 

формування каталогу 

метеорних явищ, розроблена 

в НДІ «МАО».  

4) METEORS_RMOB_FORMAT

ING - програма формування у 

форматі RMOB (Radio Meteor 

Observing Bulletin) таблиці 

щогодинної кількості 

зареєстрованих станцією 

метеорів та щодобова 

відправка по е-пошті 

отриманої таблиці 

уповноваженим особам 

Глухівського НПУ ім. О. 

 
 

 

Націона-

льний 

педаго-

гічний 

універси-

тет   імені 

О. 

Довженка  

 

Міністер-

ство освіти 

і науки, 

 

Місто 

Глухів, 

вул. 

Києво-

Москов-

ська, 24, 

Сумська 

обл., 

41400. 
 
 

 

 

 

04.12. 

2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік виконаних робіт: 

 

 Встановлено обладнан-

ня для прийому 

сигналів загоризонт-

них FM-станцій. 

 

 Проведено 

встановлення та 

налаштування 

програмного 

забезпечення для 

забезпечення роботи 

станції. 

 

 

 

Програмне забезпечення 

надає можливість для 

автоматичної реєстрації 

метеорів та відправки 

отриманих даних за 

допомогою е-пошти. 

 

Виконується дослідження 

метеорної активності.  

 

Отримані результати 

спостережень 

надсилаються у міжнарод-

ну базу даних для радіо 

метеорних досліджень – 

RMOB (Radio Meteor 

Observing Bulletin). 

 

 



7 
 

Довженка та НДІ «МАО». Ця 

программа була розроблена в 

НДІ «МАО». 

5) Програма AnyDesk, яка має 

безкоштовну ліцензію для 

некомерційного 

використання. 

      

 

IV. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2019 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 

Vol. 

45,  

Issue 

4, 

p. 

227–

236 

2 A.Yu. Kniazev,  

I. A. Usenko,  

V. V. Kovtyukh,  

L. N. Berdnikov 

The MAGIC Project. I. High-Resolution 

Spectroscopy on SALT Telescope and the 

Cepheid RsNor as a Test Object 

 

Astro-

physical  

Bulletin 

Vol. 

74,  

Issue 

2,     

p. 208 

– 220 
3 V Kovtyukh,        

B Lemasle,                  

A Kniazev,               

L Berdnikov,            

G Bono,                        

I Usenko,              

E K Grebel,                

G Hajdu,                    

E Pastukhova 

The MAGIC project – II. Discovery of two new 

Galactic lithium-rich Cepheids 

 

Monthly 

Notices of 

the   Royal 

Astrono-

mical 

Society 

Vol. 

488, 

Issue 

3,   

p. 

3211 

– 

3221 

4 L. N. Berdnikov, 

A.Yu. Kniazev, V. 

V. Kovtyukh, V. 

V. Kravtsov, T. V. 

Mishenina, E. N. 

Pastukhova and I. 

Search for Evolutionary Changes in the Period of 

Cepheids: BG Cru. 

Astronomy 

Letters –  

a Journal of 

Astronomy 

and Space 

Astrophysics 

Vol. 

45,  

Issue 

7,  

p. 

445–
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A. Usenko 

 

452 

5 Yuldoshev Q., 

Protsyuk Y.,  

Relke H., 

Ehgamberdiev S., 

Muminov M., 

Andruk V. 

Catalog of equatorial coordinates and B-

magnitudes of the Kitab's part of FON project.  

Astron. 

Nachr.  

 

Vol. 

340,   

Issue 

6, 

p. 

494-

509 

 
6 N. V. Emel'yanov,

 J.-E. Arlot,  

X. L. Zhang,  

J. Bradshaw,  

P. De Cat,  

X. L. Han,  

A. Ivantsov,  

J. Jindra,  

N. Maigurova,  

J. Manek,  

T. Pauwels,  

A. Pomazan,  

P. Vingerhoets. 

Astrometric Results for Observations of Jupiter’s 

Galilean Satellites During Mutual Occultations an

d Eclipses in 2009 and 2014–2015.  

Solar  

System  

Research 

 Vol.  

53,  

Issue 

6, 

 p.  

436–

442.  

7 Pandey, S.B.  

Hu, Y.b,  

Castro-Tirado, 

A.J.b,c,  

Pozanenko, 

A.S.l,m,aj,  

Sánchez-Ramírez, 

R.b,al,  

Gorosabel, 

J.b,d,e,  

Guziy, S. 

A multiwavelength analysis of a collection of 

short-duration GRBs observed between 2012 and 

2015 

 

Monthly 

Notices of 

the Royal 

Astronomical 

Society 

 

 

Vol. 

485, 

Issue 

4,  

  p. 

5294-

5318 

 

Статті 

1 Maigurova N.V., 

Protsyuk Yu.I. 

Probabilities of Physical Link Berween the 

Componets of the Selected Multiple Systems 

from WDS Catalog.  

 

Odessa 

Astronomi-

cal 

Publications 

Vol. 

32, p. 

192–

195. 

2 Protsyuk Yu.I., 

Kovalchuk O.M., 

Andruk V.M. 

Comparision of the Results of Processing of 

CCD Observations of Selected Open Clusters. 

 

Odessa 

Astronomi-

cal 

Publications 

Vol. 

32, p. 

196–

198. 
3 Akhmetov V.S., 

Andruk V.M., 

Protsyuk Yu.I., 

Relke H., Eglitis I. 

New Astromeric Reduction of the SuperCosmos 

Plate Archive: First Results. 

 

Odessa 

Astronomi-

cal 

Publications 

Vol. 

32, p. 

178–

180. 
4 Andruk V.,    

Eglitis I.,   

Protsyuk Yu., 

Photometry of Stars for Astronegatives with a 

Single Exposure. 

 

Odessa 

Astronomi-

cal 

Vol. 

32, p. 

181–
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Akhmetov V., 

Pakuliak L., 

Shatokhina S., 

Yizhakevych O. 

Publications 184. 

5 Andruk V.M., 

Pakuliak L.K., 

Eglitis I., 

Yuldoshev Q., 

Mullo-Abdolov A., 

Shatokhina S.V., 

Yizhakevych O.M., 

Protsyuk Yu.I., 

Relke H., 

Akhmetov V.S., 

Muminov M.M., 

Ehgamberdiev 

Sh.A.,   

Kokhirova G. 

On the FON Astroplate Project 

Accomplishment. 

 

Odessa 

Astronomi-

cal 

Publications 

Vol. 

32, p. 

185–

188. 

6 Eglitis I., 

Yizhakevych O., 

Shatokhina S., 

Protsyuk Yu., 

Andruk V. 

Asteroid Search Results for Digitized 

Astroplates of 1.2 m Telescope in Baldone. 

 

Odessa 

Astronomi-

cal 

Publications 

Vol. 

32, p. 

189–

191. 

7 Shatokhina S.V., 

Yizhakevych O.M., 

Protsyuk Yu.I., 

Kazantseva L.V., 

Pakuliak L.K., 

Eglitis I.,  

Relke H., 

Yuldoshev Q.X., 

Mullo-Abdolov 

A.Sh.,  

Andruk V.M. 

On the ―Solar System Bodies‖ Astroplate Project 

of the Ukrainian Virtual Observatory. 

 

Odessa 

Astronomi-

cal 

Publications 

Vol. 

32,  

p. 

203–

207. 

8 A.K. Kuratova, 

A.S. 

Miroshnichenko, 

S.V. Zharikov,  

N. Manset,  

S.A. Khohlov,  

A. Raj,  

A.V. Kusakin,  

I.V. Reva,  

R.I. Kokumbaeva, 

I.A. Usenko,  

A.Y. Kniazev 

Spectroscopic Monitoring of the B[e] Objects FS 

CMa and MO Cam. 

Odessa 

Astronomi-

cal 

Publications 

Vol. 

32,  

p.  

63- 

65. 

9 I.A. Usenko, A.S. 

Miroshnichenko,  

S. Danford,  

V.V. Kovtyukh 

Pulsational Activity of the Small-Amplitude 

Cepheid Polaris (Alpha UMi) in 2018-2019. 
 

Odessa 

Astronomi-

cal 

Publications 

Vol. 

32,  

p. 87-

90. 
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10 I.A. Usenko,  

A.Yu. Kniazev,  

I. Yu. Katkov,  

V.V. Kovtyukh, 

T.V. Mishenina, 

A.S. 

Miroshnichenko, 

D.G. Turner 

Spectroscopic Investigations of Galactic Clusters 

with Associated Cepheid Variables. III. 

Collinder 394 and BB Sgr. 

Odessa 

Astronomi-

cal 

Publications 

Vol. 

32,  

p.  

91 – 

96. 

11 Kaliuzhnyi M., 

Z.Zhang,  

Bushuev F.,  

Shulga O., 

Bezrukovs V., 

Reznichenko O., 

Moskalenko S., 

Malynovskyi Ye.E. 

Ongoing operation and perspectives of simple 

VLBI networks of geostationary satellites 

monitoring. 

Odessa 

Astronomi-

cal 

Publications 

Vol. 

32,  

p.  

148 - 

150. 

12 Kryuchkovskiy V., 

Bushuev F., 

Kaliuzhnyi M., 

Khalaley M., 

Kulichenko M., 

Shulga O. 

First results of clarifying of orbital elements of 

low-orbit spacecraft using observations of the RI 

«MAO» doppler station.  

Odessa 

Astronomi-

cal 

Publications 

Vol. 

32,  

p.  

162 - 

164. 

14 M. O. Kulichenko, 

O. Shulga,  

Yu. M. Gorbanev 

Results of positional and photometric 

measurements of meteor trajectories observed in 

Mykolaiv 2017-2018. 

Odessa 

Astronomi-

cal 

Publications 

Vol. 

32,  

p.  

165 - 

167. 

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

Circular 

118234 

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

Circular 

118241 

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

Circular 

118258 

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

Circular 

118229 

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

Circular 

117290 

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

Circular 

115990 

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

Circular 

115067 

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

Circular 

112446 

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

Circular 

112581 

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

Circular 

112582 

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

Circular 

112656 

12 Osadchuk, I. V.,  

Maigurova, N. V. 

Minor Planet Electronic Circular [089 Nikolaev] 

MPEC 2019-J47. 

Minor  

Planet  

2019 

JV1 



11 
 

Electronic 

Circular 

 

 

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 

2016 0 5 - 

2017 6 5 - 

2018 0 4 - 

2019 0 4 - 

   Кількість вчених та студентів

0

6

0

0

5

4

4

5

0 2 4 6 8

2016

2017

2018

2019

Роки Молоді вчені

Студенти

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

Усі молоді вчені на протязі року отримували щоквартальні премії. 

 

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 
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(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, Італії, Румунії.  

У 2019 році продовжувалась робота в рамках двох договорів про наукове-технічне 

співробітництво з науковими установами Латвії. 

У 2019 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): 

 

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 
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радіотехнічного 

комплексу для 

спостережень 

КО.  

Спільні наукові 

публікації. 

Обмін візитами 

науковців. 

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 

статей, обмін 

сканованими 

зображеннями 

фотопластинок 

та їх обробка, 

передача 

власного ПЗ  

Латвія Вентспілський 

університетський 

коледж  

 

Визначення 

елементів  орбіти 

телекомунікаційних 

геостаціонарних 

супутників     (ТК 

ГСС) 

Memorandum of 

understanding  

12.03.2015 - 

12.03.2020 

Встановлення 

обладнання на 

станції  

радіомережі для 

контролю орбіт 

ТКГСС та 

обробка 

результатів 

спостережень. 

Спільні наукові 

публікації. 

Обмін візитами 

науковців. 

Італія Національний 

інститут 

астрофізики, 

HAT-Lab srl 

 

Визначення 

елементів  орбіти 

телекомунікаційних 

геостаціонарних 

супутників     (ТК 

ГСС) 

 

Memorandum of 

understanding  

02.10.2019 - 

02.10.2024 

Встановлення 

обладнання на 

станції  

радіомережі для 

контролю орбіт 

ТК ГСС та 

обробка 

результатів 

спостережень. 

Спільні наукові 

публікації. 

Обмін візитами 

науковців. 

Румунія Астрономічний 

інститут, 

Румунська 

академія наук 

(AIRA) 

Спостереження 

малих тіл Сонячної 

системи, вибраних 

астероїдів. 

Визначення 

положень 

астероїдів, що 

зближаються з 

Землею. 

Agreement for 

scientific 

collaboration 

between AIRA 

and RI "MAO"  

24.04.2001 – 

24.04.2022 

 

Двосторонній 

обмін 

результатами 

обробки 

спостережень. 

Спільні наукові 

публікації. 

Обмін візитами 

науковців. 
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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 (зазначити окремо кожну базу та 

відповідний трафік).  

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 2019 році отримано три авторських свідоцтва на службові твори: 

1. Крючковський В. Ф. Віддалене управління відкриттям/закриттям  павільйону телескопа у 

складі Швидкісного автоматичного комплексу (SAKAR). // Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 95097 від 28.12.2019. 

2. Процюк Ю. І. Аналіз нових каталогів положень, зоряних величин та власних рухів  

зірок з використанням існуючих астрономічних каталогів. //  Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 95098 від 28.12.2019. 

3. Калюжний М. П., Крючковський В. Ф. Визначення  частоти сигналу, випромінюваного 

низькоорбітальними супутниками, за даними спостережень допплерівської станції                        

( SatDoppler). // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95099 від 28.12.2019. 

 

 

        У 1999-2018 роках отримано 44 авторських свідоцтва на службові твори: 

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

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 1863 від 29.03.1999 

5. Ковальчук О. М. Комп'ютерна програма "Пакет програм управління ПЗЗ камерою"// 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 9444 від 23.02.2004 

6. 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 

7. 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 

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

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

твір № 9399 від 19.02.2004 

9. 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 

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

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

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 19903 від 16.03.2007 
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11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. 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 

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

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

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

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

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

про реєстрацію авторського права на твір № 46925 від 26.12.2012 

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

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

25.04.2012 

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

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45565 від 10.09.2012 

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

реєстрацію авторського права на твір № 45564 від 10.09.2012  

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

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

22.  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 

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

авторського права на твір № 43483 від 25.04.2012 

24. 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 

25. 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 

26. 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 

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

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 50887 від 22.08.2013 

28. 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 

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

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

30. 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 
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31. Калюжний М. П. Визначення відносної затримки сигналу по функції взаємної кореляції // 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53285 від 24.01.2014 

32. 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 

33. 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 

34. 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 

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

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

09.11.2015 

36. 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  

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

реєстрацію авторського права на твір № 63964 від 05.02.2016 

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

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 63486 від 11.01.2016 

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

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

№ 75257 від 07.12.2017. 

40. 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.  

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

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

42. 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. 

43. 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. 

44. 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. 

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

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №85105 від 31.01.2019. 

46. 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. 

47. 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 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. 
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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 

 Навести дані про закупівлю або залучення за останній рік унікальних наукових приладів та 

обладнання іноземного або вітчизняного виробництва, їх вартість у вигляді таблиці: 

 

№ 

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 

1 Маршрутизатор ТР-Link БФП Canon  ЛНА, ЛПА 6,1 

2 БФП Canon  ЛНА, ЛПА 9,0 

3 Панель демонстраційна для 
конференцзалу 

ЛНА, ЛПА 35,1 

4 Робоча станція PRO Server PSS ЛНА, ЛПА 35,7 

 

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 2019 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». 
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Базове фінансування основної діяльності державних наукових установ, що фінансуються за 

рахунок коштів державного бюджету особливо важливо для: 

 розвитку інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

Директор НДІ «МАО»  _____________________ О. В. Шульга 

 


