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Дослідження гравітаційна-лінзових систем (Г ЛС) та їх застосування для 
вивчення низки фундаментальних проблем сучасної астрофізики і космології 
привертає велику увагу світової наукової спільноти. Про це переконливо свідчить 
зростання щорічної кількості публікацій з цієї тематики. Явище гравітаційного 
лінзування відкриває перспективи для одержання астрофізичної інформації, яку 
неможливо отримати іншими методами. Це стосується оцінки кутових розмірів 
випромінюючих зон віддалених квазарів в ГЛС з роздільною здатністю, яка є 
недоступною для сучасних радіо та оптичних телескопів; зазначимо можливість 
вивчати розподіли темної матерії (ТМ), а також густину зоряного населення 
лінзуючих галактик. Феномен гравітаційного лінзування дозволяє також незалежно 
оцінювати сталу Хаббла Н0• Тому, безсумнівно, тематика дисертації О.В. Сергєєва 
є надзвичайно актуальною й своєчасною. 

Дисертаційна робота О.В. Сергєєва містить Вступ, чотири розділи, Висновки 
і Додаток. У Вступі обrрунтовано актуальність дослідження ефекту гравітаційного 
лінзування, окреслено коло застосувань, обговорено складнощі проблеми та 
можливі шляхи їх подолання. Сформульовано головну мету дисертаційної роботи 
та наведено перелік завдань, які необхідно виконати для її досягнення, коротко 
перелічено основні результати. У першому розділі викладено сучасний стан 
досліджень в царині гравітаційного лінзування, подано історію розвитку напряму і 
окреслено найбільш важливі результати попередніх досліджень по темі роботи. 
Наведено класифікацію проявів ефекту гравітаційного лінзування, сформульовано 
основні поняття і подано необхідні формули. Другий розділ присвячений опису 
спостережень гравітаційно-лінзованого квазара SBS 1520+530 за допомогою 1.5-
метрового телескопу АДТ-22 на горі Майданак (Узбекистан). Викладено методику 
первинного опрацювання даних з метою одержання кривих блиску 
макрозображень SBS 1520+53, які є вихідними для вирішення поставлених в роботі 
задач. Особливо слід відзначити, що представлений у роботі матеріал моніторингу 
цієї Г ЛС є досить об' ємним і охоплює період з 1999 п<' 2009 року і включає більш 
ніж 2500 зображень у фільтрі R (420 дат спостережень), понад 650 кадрів у фільтрі 
V (150 дат) і 530 зображень у фільтрі І (115 дат спостережень). Розділ 3 дисертації 
присвячений викладенню методики фотометричного опрацювання зображень 
системи SBS 1520+530. Стисло викладено результати спостережень досліджуваної 
ГЛС іншими дослідниками за період від відкриття системи у 1996 році до 1999 
року, коли автором дисертаційної роботи був розпочатий її регулярний моніторинг 
з обсерваторії на горі Майданак. Докладно описано алгоритм фотометричного 
опрацювання даних та відновлення спостережуваного зображення; цей алгоритм 
враховує необхідність гарантувати фотометричну однорідність матеріалу для 
побудови кривих блиску за багаторічний період урахуванням поточних змін 
апаратного забезпечення. Розділ містить ключові результати роботи, зокрема, 
одержані в спектральних смугах В, V та R криві блиску системи SBS 1520+530, які 
охоплюють одинадцятирічний період спостережень; це унікальні дані, які 










