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Космос 

• Унікальна фізична лабораторія: 

• Розміри 

• Часові рамки 

• Температури 

• Густини 

• Енергії 

• Електромагнітні поля 

• Агрегатні стани 

 



Спеціалізації 

• Астрономія 

 

 

 

 

 

• Фізика космосу 



Що Ви будете вивчати на кафедрі 

• астрономія та космологія 

• фізика космічної плазми 

• інформаційні технології: 

– моделювання процесів 

– обробка великих масивів даних 

– програмування приладів та обладнання 



У кого вчитися 

• Київська астрономічна спільнота: 
 

– Кафедра астрономії та фізики космосу 

(https://space.univ.kiev.ua/) 

– Астрономічна обсерваторія Київського 

університету (http://www.observ.univ.kiev.ua) 

– Головна астрономічна обсерваторія НАН України 

(https://www.mao.kiev.ua) 

– Інститут космічних досліджень ДКА України та 

НАН України (http://www.ikd.kiev.ua/) 

 



Основнi напрямки наукових дослiджень кафедри  

разом з Астрономічною обсерваторією 
 

• Фiзика сонячної корони та активних утворень на Сонцi.  

• Фiзика сонячно-земних зв'язкiв.  

• Ефемеридна астрономія.  

• Астрометрія. 

• Фiзика, динамiка i космогонiя комет та малих тiл Сонячної системи.  

• Оптичнi спостереження та фiзика полярних сяйв.  

• Cпостереження з космiчних апаратiв та обробка вимірів КА.  

• Теорiя хвильових процесiв у космiчнiй плазмi. 

• Фізика іоносфери та магнітосфери. 

• Дослiдження озоносфери ("озонової дiри") та верхньої атмосфери 
Землi на антарктичнiй станцiї Академiк Вернадський.  

• Астрономiчне приладобудування та автоматизацiя спостережень.  

• Астрофізика високих енергій. 

• Фізика галактик, космологія, темна матерія та темна енергія. 



 

Фізика космосу 

 

 



Досліджуються впливи на іоносферу як згори, так 

і знизу 

 



Земна поверхня 

Впливи на іоносферу знизу... 

Іоносфера 

Тропосфера 

Літосфера 
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Активне Сонце 
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Сонячний вітер 

Магнітосфера 
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Впливи згори, космічна погода 

Сонячний 

вітер 



Як досліджується навколоземний простір 

 

• Наземні спостереження  

• іонозонди та GPS-приймачі 

• магнітометри 

• фотометри 

• спектрометри 

• лідари 

• спеціалізовані прилади (мікрофони, збори зразків…) 

• Аналіз вимірів супутникових проектів  

• іоносферні 

• магнітосферні 

• геліосферні 

• Моделювання/аналіз процесів на комп'ютерах 

• data science 

• computer simulations… 

 



Динамічні процеси в атмосфері Землі 

Атмосферна електрика  

 Спрайти 

 Ельфи 

 Блакитні джети 

 Блискавки вгору 

 



Значна кількість космічних місій доступних для досліджень  

і самореалізації студентів 



Image: ESA 

 

Приклад результату знаходження дисперсійного 

співвідношення за методом хвильової зйомки. В 

хвості магнітосфери Землі до початку розриву 

струмового шару (суббурі). [Kozak et al, JGR]. 

 

Приклад вейвлет аналізу для флуктуацій модуля магнітного поля 

(зліва) та його z-тової компоненти під час суббурі за вимірами 

космічної місії Cluster-2 [Kozak et al, JGR].  

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2020JA02840
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Процеси в магнітосфері Землі 
xвилі, струми, взаємодії….. 



Фізика геліосфери 

• Ударні хвилі, корональні викиди мас 

в геліосфері. 

• Глобальне міжпланетне магнітне 

поле в Сонячній системі. 

• Механізми прискорення сонячного 

вітру. 

 



Астрономічна обсерваторія  
Київського університету 

 (заснована в 1845 році) 

Спостережна 
станція  
Лісники 



1. Картографія місцевого 
Всесвіту, розподіли галактик 

2. Гравітаційні лінзи та квазари 

 

3. Спостереження у 
викривленому просторі-часі 

4. Темна матерія у Всесвіті 

5. Еволюція Всесвіту, 
космологічні моделі 

ПОЗАГАЛАКТИЧНА АСТРОНОМІЯ, ЗТВ ТА КОСМОЛОГІЯ 



  1. Реєстрація γ-квантів та КП високих 
та надвисоких енергій  (СТА) 

2. Астрофізичні прояви 
топологічних дефектів 

 (електромагнітне випромінювання 
надпровідних струн, гравітаційне 

лінзування) 

3. Релятивістські  ударні хвилі та 
КП 

 (релятивістські УХ в SN та Гіпернових, 
прискорення КП та гамма-спалахи при 

виході УХ на поверхню зорі) 

АСТРОФІЗИКА ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ 



СОНЯЧНА АКТИВНІСТЬ ТА СОНЯЧНО-ЗЕМНІ ЗВ’ЯЗКИ  

3. Сонячно-Земні зв’язки 

(іоносферно-магнітосферні 

взаємодії)   

1. Фізичні процеси в 
Сонячній атмосфері та 
короні. 

(фізичні умови в спалахах, 
структура Сонячної 
корони) 

2. Сонячні магнітні поля 

(моделювання 
маломасштабних 
магнітних полів, 
динамо-механізм) 



1. Місячні покриття 
(зір, планет) 

2. Покриття зір астероїдами 

3. Визначення координат 
астероїдів та комет 

4. Визначення діаметру Сонця 

АСТРОМЕТРІЯ 



МАЛІ ТІЛА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ 

1. Спостереження метеорів та їх 
обробка                  

Ерос 433 
Яскравий Леонід 

2. Динаміка орбіт 
астероїдів. 

3. Спостереження 
астероїдів. 

4. Спостереження та фізика комет. 

Комета Гейла-Боппа 

КА “Розетта”, 
 досліджувала комету 

Чурюмова-Герасименко 
(67Р) 



СПОСТЕРЕЖНА СТАНЦІЯ ЛІСНИКИ 



Рентгенівський  
телескоп XMM-Newton 

 

Координація міжнародної мережі віртуальних обсерваторій здійснюється 

Міжнародним інститутом астрофізики, Швейцарія 

ВІРТУАЛЬНА ОБСЕРВАТОРІЯ 

Гамма-обсерваторія INTEGRAL 



Українська антарктична станція  
Академік Вернадський 

6515 пд.ш., 

6416 зх.д.  



Озонова діра може існувати 
протягом серпня – грудня 

Перламутрові хмари 

 

Сезонні зміни загального вмісту озону в 

атмосфері над станцією 

Спектрофотометр 

Добсона для 

вимірювань озону 

 



Сонячний фотометр CIMEL, 
Головна астрономічна 
обсерваторія 

Визначення параметрів аерозолів 

Сезонні варіації вмісту аерозолів 



Співпраця між інститутами і організаціями 

1. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 

2. Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ (ІКД) 

3. Львівський центр інституту космічних досліджень НАНУ-ДКАУ (ЛЦ ІКД) 

4. Радіоастрономічний інститут НАН України, м. Харків 

5. Львівський національний університет "Львівська Політехніка"  

6. Міжнародний інститут космічних наук, Швейцарія 

7. Шведський королівський університет 

8. Британська антарктична служба, Велика Британія 

9. Великобританія: Нортумбрійський Університет, університети м. Манчестера 

та м. Шефілда 

10. Канадська система магнітометричного спостереження CANOPUS 

11. Університет Джона Гопкінса, Меріленд, США 

12. Астрономічна обсерваторія Париж-Медона 

13. Університет Берклі, США 

14. Технологічний університет Брауншвайга, Німеччина 

… 



Наукові практики студентів 

• Україна 

• Головна астрономічна обсерваторія НАН України 

• Інститут космічних досліджень ДКА України та НАН 

України 

• Польща 

• Астрономічна обсерваторія Ягеллонського університету 

• Національний Центр Ядерних Досліджень 

• Словаччина 

• Астрономічний Інститут Словацької Академії наук 

• Співпраця з науковцями країн Європи та Америки в 

рамках індивідуальних практик 



27th Young Scientists' Conference on 

Astronomy and Space Physics 

(April, 26-30, 2021) 



Де працюють випускники 

 



Дякую 

 і до зустрічі під час відкриттів нових 

таємниць космосу! 

 

 

 

E-mail:  ivchenko_v@univ.kiev.ua 

mailto:ivchenko_v@univ.kiev.ua

