
 Списки розсилок згідно  структури відділень ГАО НАН України  

                                  на 2023 рік: 

 

 1.  Перше відділення –Науково-дослідне  (vid1@mao.kiev.ua): 

 
1.1. Відділ астрометрії та космічної геодинаміки  

(vid.ast.geo@mao.kiev.ua) 

 

1.1.1. Лабораторія астрометрії 

 (lab.ast@mao.kiev.ua) 

 

1.2 . Відділ атмосферної оптики та приладобудування  

(vid.optics@mao.kiev.ua). 

 

1.3. Відділ фізики субзоряних та планетних систем 

(vid.fsps@mao.kiev.ua) 

 

1.3.1. Лабораторія фізики малих тіл Сонячної системи 

(lab.fmt@mao.kiev.ua) 

 

1.4. Відділ фізики Сонця 

 (vid.sol@mao.kiev.ua) 

 

1.4.1. Лабораторія швидкоплинних процесів у зірках 

 (lab.spz@mao.kiev.ua) 

 

1.5. Відділ фізики зір та галактик  

(vid.gal@mao.kiev.ua) 

  

1.5.1.Лабораторія фізики галактик з активним зореутворенням 

(lab.fiz.gal@mao.kiev.ua) 

 

1.6. Відділ позагалактичної астрономії та астро-інформатики  

(vid.exastro@mao.kiev.ua) 

 

1.6.1. Лабораторія великомасштабної структури Всесвіту 

 (lab.lss.universe@mao.kiev.ua) 

 

1.6.2. Лабораторія космічних променів 

(lab.kos.prom@mao.kiev.ua) 

 

 2.  Друге відділення – Науково-навчальне  (vid2@mao.kiev.ua): 

 
2.1. Лабораторія методологічного та інформаційного забезпечення освіти і науки 

астрономічної (МІЗОН-А) 

(lab.mizon@mao.kiev.ua) 

 

2.2. Астрокосмічний інформаційно-обчислювальний центр 

 akioc@mao.kiev.ua 

 

2.3. Редакційно-видавничий сектор 

reda@mao.kiev.ua 
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2.4. Науково-технічна бібліотека. 

 

2.5. Південна спостережна станція Маяки 

 

 

3. Третє відділення–Науково-технічне та адміністративно-функціональне    

(vid3@mao.kiev.ua) aup@mao.kiev.ua) 

 

 Науково-технічний сектор. 

 

3.1. Науково-технічний архів 

3.2. Експериментально-виробнича дільниця. 

 

Адміністративно-функціональний сектор. 

 

4.1. АУП   –   науковий. 

4.2. АУП   –   загальних питань та планово-фінансовий. 

4.3. АУП   –   Відділ кадрів. 

4.4. АУП    –  Канцелярія. 

4.5. Електро- та Енерго-технічна служба.  

4.6. Матеріальний склад. 

4.7. Господарчий відділ. 

4.8. Охорона. 
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Службові е-mail      (2023 рік) 

vchena.rada@mao.kiev.ua     входять списки e-mail членів Вченої ради ГАО. 

 

direkciya.osn@mao.kiev.ua    входять списки e-mail членів дирекції ГАО. (Основний 

склад). 

 

direkciya.rozsh@mao.kiev.ua   входять списки e-mail членів основної дирекції ГАО та 

списки e-mail зав.відділами та зав. лабораторіями).  

 

zav.vid@mao.kiev.ua              входять списки e-mail зав. відділами та їх заступників. 

 

zav.lab@mao.kiev.ua              входять списки e-mail зав. лабораторіями . 

 

planerka@mao.kiev.ua             входять списки e-mail членів планерки. 

 

service@mao.kiev.ua                входять списки e-mail співробітників АКІОЦ 

відповідальних за адміністрування мережевих ресурсів. 

 

service.golowood@mao.kiev.ua  входять списки e-mail співробітників АКІОЦ 

відповідальних за роботу кластера. 

 

service.www@mao.kiev.ua      входять списки e-mail співробітників АКІОЦ 

відповідальних за супроводження сайтів, розміщених на серверах ГАО. 

 

core12-users@  - входять списки e-mail користувачів робочих машин core1 та core2 

 

seminar.astrofiz@mao.kiev.ua  входять списки e-mail співробітників (vid.gal, vid.sol, 

vid.optics, vid.exastro, vid.fsps, lab.ast, terskol, yatskiv, kravchuk, romanyuk, projector). 

 

projector@mao.kiev.ua     входять списки e-mail співробітників АКІОЦ відповідальних за 

технічне супроводження показу презентацій (berczik, ivanovdd, lobortas, veles) 

 

Інші е-mail 

info@mao.kiev.ua        входять списки e-mail співробітників, які побажали отримувати 

розсилки інформаційного змісту (28 e-mail). 

ter@mao.kiev.ua          входять списки e-mail співробітників МЦ АМЕД. 
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