
Національна академія наук України 

Головна астрономічна обсерваторія 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання дирекції 

09.07.2020  № 2   

м. Київ 

 
ПРИСУТНІ:  

акад. НАН України Я.С. Яцків (директор ГАО НАН України), С.Г. 

Кравчук (заст. директора з н. р.  ГАО НАН України), О.І. Шевченко (в.о. 

заст. директора з н.-т. р.  ГАО НАН України), М.І. Хоменко (в.о. заст. 

директора зі заг. питань  ГАО НАН України), О.О. Сободар (в. о. ученого 

секретар ГАО НАН України), Я.В. Павленко, П.П. Корсун, С.М. Осіпов, 

І.Б.Вавилова,  О.А. Велесь, П.П. Берцик, М.М. Медведський, Л.С. 

Пілюгін.  

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

1. Про фінансове забезпечення наукових підрозділів ГАО НАН  України  

на ІІ півріччя 2020 р. 

2. Різне. 

 

                                          ------------------------------------ 

 

1. СЛУХАЛИ:    Про фінансове забезпечення  наукових підрозділів 

ГАО НАН  України на ІІ півріччя 2020 р. 

 

 

Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків: Всі ви 

знаєте, що НАН України не фінансується належним чином і ГАО має 

проблеми з фінансуванням. Вам були доведені підсумки за перше півріччя. 

Ви знаєте, які борги є. Наш борг по заробітній платі становить 106 тис. грн. 

за   І півріччя. Тому ми просили реагувати на цю ситуацію. Борги 

покриваються з різних запасів, а ці запаси закінчуються. На ІІ півріччя 

підготовлено розподіл за моїми пропозиціями. Майже всі відділи на ту чи 

іншу суми прагнули покрити борги, але лише відділу фізики зір та галактик 

вдалося позбутися всіх боргів.  

Відділ астрометрії та космічної геодинаміки великих боргів не має і 

повільно може ліквідувати існуючі. Лабораторія астрометрії, куди входжу і 

я, — ситуація дуже скромна. Відділ атмосферної оптики та 

приладобудування:  проблем, на мою думку, немає. У них невеликий борг, 

якого вони можуть позбутися. Відділ фізики субзоряних та планетних 

систем – борг невеликий. Думаю, що його вони прокриють. Тут є проблема 

у лабораторії фізики малих тіл Сонячної системи. Наскільки я розумію, всі 

працюють, тому будемо перекривати борг з цільової теми.  

П.П. Корсун: Я писав доповідну про ІІ квартал, у якій вказано, що 

фінансування покривається тільки на 47 %.  

Я.С. Яцків: Є пропозиція списати 5 тис. боргу. Заперечень нема. 

Відповідно у лабораторії буде 8 тис. грн. 

Відділ фізики Сонця: борги не покриваються. 

С.М. Осіпов: У нас договір з Інститутом космічних досліджень. Вони 



обіцяють у серпні перерахувати нам гроші і тоді у відділу не буде боргів.  

Я.С. Яцків: Лабораторія швидкоплинних процесів у зірках – тут 

невідомо, як скорочувати. Решетняка ми взяли на цільову тему. Щодо 

відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики, прошу негайно 

вжити заходів для зменшення заборгованості. 

 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про фінансове забезпечення наукових 

підрозділів ГАО НАН України взяти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: Різне.    

 

Я.С. Яцків: Наступне питання – це дотримання дисципліни. Керівники 

зобов’язані дотримуватися дисципліни. На прохання О. Шубіної і С. 

Кравчука керівники не подають документів. Сподіваюся, в цьому році 

пройдемо сертифікацію. Закликаю вас підключитися до підготовки 

матеріалів для аспірантури, щоб протягом місяця вони були готові, а 1 

вересня можна було їх здати. 

 

УХВАЛИЛИ: Прискорити процес підготовки документів, необхідних для 

відкриття аспірантури в ГАО НАН України. 

 

Я.С. Яцків: Журнал «Кінематика і фізика небесних тіл» друкується, 

але він зменшив свій імпакт-фактор з 0,6 до 0,4. Нас можуть зняти з 

англомовного перекладу, якщо ми не будемо відповідати певним критеріям. 

Я прошу вашого сприяння, щоб у журналі публікувалися колеги з іноземних 

країн. Бо географія представлена тільки Україною та Азербайджаном. 

 

Л.С. Пілюгін: Чи можна зробити журнал кольоровим? 

 

П.П. Берцик: Не існує у світі паперового варіанту вже багатьох 

журналів. 

 

Я.С. Яцків: На сайті може бути кольоровий варіант.  

 

П.П. Берцик: Проблема в тому, що люди мають платити, щоб 

прочитати власні статті.  

 Я.С. Яцків: Видавництво «Плеяди» вимагає перейти на російський 

варіант редакційного забезпечення. З 1 липня вступив в дію закон про мову, 

ми не можемо друкувати російськомовні статті. Отже, є проблема, чи ми 

зберігаємо співробітництво з «Плеядами». 

Ми можемо розірвати співробітництво з «Плеядами» з нового року і 

видавати журнал власними силами. 

Треба прийняти рішення, або ми працюємо, як вимагає «Плеяди», або 

видавати власними силами. 

 

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома.  

 

                     Голова  засідання   дирекції             ________                   акад.  Я.С. Яцків; 

      

    в.о. секретаря  засідання дирекції      _______                        О.О. Сободар.                                                                                                                                       


