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Актуальність
Світоглядний характер наук про еволюцію Всесвіту
Зв’язок космологічних даних з властивостями фундаментальних взаємодій
Унікальний характер астрономічних даних про галактики, міжгалактичне
середовище і великомасштабну структуру Всесвіту в цілому

Спостережний і теоретичний внесок у сучасну прецизійну космологію
Інтерес широкої публіки

Астрономічні дослідження є потужним джерелом
експериментальних даних (часто унікальних), про характер
фундаментальних взаємодій та властивості елементарних
частинок. Ця обставина стимулювала становлення нового
наукового напрямку, космомікрофізика (astroparticle physics),
змістом якого є як використання астрономічних даних для
вивчення мікробудови матерії, так і даних про макробудову
для розуміння еволюції Всесвіту.

• Отримані результати суттєво просувають наші знання про будову та
еволюцію Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах,
створюють теоретичну і експериментальну основу для розуміння
природи темної матерії і темної енергії. Результати наших досліджень
мають не тільки наукове, а й значне світоглядне значення, оскільки
стосуються найбільш фундаментальних питань на межі сучасних
фізичних теорій, пов’язаних з будовою та еволюцією Всесвіту.
Отримані результати є важливими для фізики зір і галактик; вони
становлять значний інтерес з точки зору з’ясування природи темної
матерії і темної енергії, що є фундаментальною проблемою сучасного
природознавства. Розроблені узагальнення космологічної моделі є
надзвичайно важливими для перевірки сучасних теорій
фундаментальних взаємодій.
• Кількість посилань на роботи авторів: у базах даних SAO/NASA/ADS
понад 9500, у т.ч. на 419 статей, включених у роботу, понад 8000;
відповідно в Publish or Perish – понад 10000 (8500);
• Загальний індекс Гірша: 44

• Автори активно використовують свої напрацювання для підготовки
молодих науковців, опубліковані ними 5 монографій і 9 підручників
та навчальних посібників використовуються в системі
університетської освіти.

СТАТИСТИКА ПУБЛІКАЦІЙ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ЦИКЛУ ПРАЦЬ
(червоним кольором – результати 2012 р.)

Монографії, навчальні посібники
Глави у колективних монографіях
Рецензовані журнальні статті
Збірники наукових праць
Бази даних

14
25
419
13
4

Всього

475

(+5)
(+44)
(+4)

Захищені дисертації претендентів
(і під їхнім керівництвом) з тематики роботи
докторські
кандидатські
Всього

9
25 (18) (+3)
34

Нові результати 2012 року, отримані
з часу попереднього представлення роботи
О. Жуком визначена фізична причина, чому деякі багатовимірні моделі
Калуци-Клейна задовольняють гравітаційним експериментам, а інші - ні.
Вперше показано, що варіація повного об’єму внутрішніх просторів генерує
п’яту силу, що призводить до спотворення гравітаційної взаємодії.
Абсолютно новим результатом є доказ відсутності калуци-клейновскіх
частинок в розглянутих моделях.
Б. Новосядлим та В. Пелихом отримано нові результати про динамічні
властивості фантомних скалярно-польових моделей темної енергії та
встановлено, що найбільш оптимальне значення параметра рівняння стану
скалярно-польових моделей темної енергії відповідає фантомній області. В
разі підтвердження в подальших спостереженнях цей результат істотно
змінить сучасні уявлення про космологічну еволюцію.
В роботах В. Караченцевої зі співавторами отримано параметри залежностей
Таллі-Фішера для ізольованих галактик з каталогу 2MIG, що має значення
для розуміння еволюції великомасштабної структури. Оцінено вміст пар,
груп та скупчень галактик у Місцевому всесвіті та їх характеристики, що
можуть бути використані для порівняння різних сценаріїв походження
великомасштабної структури.
І.Вавиловою зі співавторами отримано оцінку мас надмасивних чорних дір в
ізольованих 2MIG галактиках з активними ядрами; виявлено, що вони
систематично менше, ніж в галактиках, що знаходяться в щільному оточенні.

Нові результати 2012 року, отримані
з часу попереднього представлення роботи
В. Ждановим зі співавторами розвинуто загальний метод аналізу
гравітаційно-лінзового відображення в околі стійких особливостей, в тому
числі, за наявності темної матерії. Вперше в рамках хвильової оптики
отримано повністю аналітичний вираз для спектру потужності
випромінювання гаусівського джерела, мікролінзованого точковою масою.
Л. Пілюгіним запропоновано новий метод визначення вмісту кисню в
областях іонізованого водню HII, для яких відсутні вимірювання лінії
іонізованого кисню [ОІІ] 3727. Це дозволяє, зокрема, досліджувати хімічний
склад великої кількості областей HII в близьких галактиках на основі
спектрів, в яких лінія [ОІІ] 3727 лежить за межами спостережуваного
спектрального інтервалу.
У роботах Я. Павленка зі співавторами проведені дослідження детального
хімічного складу зір диску Галактики, у тому числі зір з планетними
системами.

У 2012 р. за тематикою досліджень опубліковано 44 статті у фахових
журналах. Підготовлено трьох кандидатів наук під керівництвом Жука О.І.,
Пілюгіна Л.С., Цвєткової В.С. (перший керівник – Мінаков А.О.).

Нові результати 2012 року, отримані
з часу попереднього представлення роботи
Авторами підготовлено нові монографії, які вийшли друком у 2013 р.:

Пилюгин Л.С. Ионизированный газ в галактиках: физическое состояние и химический
состав. – К.: Наукова думка, 2013. - 288 с.
Яцків Я.С., Александров О.М., Вавилова І.Б., Жданов В.І., Жук О.І., Кудря Ю.М.,
Парновський С.Л., Федорова О.В., Хміль С.В. Загальна теорія відносності: горизонти
випробувань. - К.: ВАІТЕ, 2013. - 264 c.
Підсумком результатів роботи авторів є англомовна монографія у 3-х томах
“Dark Energy and Dark Matter in the Universe”:
Novosyadlyj B.S., Pelykh V.I., Shtanov Yu.V., Zhuk A.I. Dark Energy: Observational Evidence
and Theoretical models. – Volume 1 of the “Dark Energy and Dark Matter of the Universe”
monograph in 3 volumes, Ed. V.M. Shulga. – K.: Akademperiodyka, 2013. – 380 p..

Shulga V.M., Zhdanov V.I., Berczik P.P., Pavlenko E.P., Pavlenko Ya.V., Pilyugin L.S.,
Tsvetkova V.S. Dark Matter: Astrophysical Aspects of Problem. – Volume 2 of the “Dark Energy
and Dark Matter of the Universe” monograph in 3 volumes, Ed. V.M. Shulga. –
K.: Akademperiodyka, 2013 (подано до друку у 2013 р.).

