
Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія 
 
ПРОТОКОЛ  
засідання дирекції (спільно зі засіданням членів планерки) 
21.11.2019  № 8   
м. Київ 
 
ПРИСУТНІ:  
акад. НАН України Я.С. Яцків (директор ГАО НАН України), С.Г. Крав-
чук (заст. директора з н. р.  ГАО НАН України), О.І. Шевченко (т.в.о. заст. 
директора з н.-т. р.  ГАО НАН України, зав. науково-техн. відділу ГАО НАН 
України), М.І. Хоменко (в.о. заст. директора зі заг. питань  ГАО НАН Укра-
їни), Л.М. Свачій (учений секретар ГАО НАН України), чл.-кор. НАН 
України Н.Г. Щукіна, чл.-кор. НАН України Р.І. Костик,    Я.В. Павленко, 
І.І. Синявський, Д.В. Добричева,  В.Л. Костюченко (голова профспілки 
ГАО НАН України), О.О. Святогоров (головний інженер ГАО НАН Украї-
ни), Т.В. Неводовська  (гол. бух. ГАО НАН України). 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 
1. Про деякі поточні справи  в НАН України. 
2. Про деякі поточні справи   ГАО НАН України. 
 
                                             ------------------------------------ 
 

               1. СЛУХАЛИ:    Про  деякі поточні справи в НАН України. 
 

   Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків розпо-
вів про деякі заходи НАН України щодо розвитку наукової сфери України. 
Промовець ознайомив присутніх з проектом постанови НАН України «Що-
до подальшого реформування НАН України з метою підвищення ефекти-
вності її діяльності». Зокрема, в цьому документі сказано, що Президія 
НАН України відзначає виняткову важливість формування засад державної 
політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності, потребу суттєвого 
посилення роботи з реалізації Концепції розвитку Національної академії на-
ук України на 2014−2023 рр. та активної участі установ НАН України у нау-
ковому забезпеченні виконання Указу Президента України «Про невідкладні 
заходи з проведення реформ та зміцнення держави» від 08.11.2019 р. Протя-
гом останніх років роботу з реформування своєї діяльності НАН України 
здійснює відповідно до Концепції розвитку Національної академії наук 
України на 2014−2023 рр. Документ містить перелік деяких результатів та-
кої роботи, відповідних ухвал Президії НАН України та два додатки, де на-
ведено склад Робочої групи з питань розвитку наукової сфери України та 
склад Робочої групи з моніторингу законодавства України.  

 
Акад. НАН України Я.С. Яцків доручив вч. секр. Обсерваторії 

Л.М.Свачій розіслати проект постанови НАН України «Щодо подальшого 
реформування НАН України з метою підвищення ефективності її діяльнос-
ті» завідувачам відділів ГАО НАН України. 
 
 



УХВАЛИЛИ: Інформацію щодо проекту постанови НАН України «Щодо 
подальшого реформування НАН України з метою підвищення ефектив-
ності її діяльності» взяти до відома. 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ:    Про  деякі поточні справи ГАО НАН України: про потребу 
активніше провадити підготовку документів для отримання ліцензії на аспі-
рантуру; про кількість НДР, які провадяться цього року та які почнуться з 
наступного року; про доцільність запровадити контрактну форму роботи 
працівників ГАО НАН України та ін. 
 

а) Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків нагадав, 
що Обсерваторія досі не має ліцензії на аспірантуру, після чого надав слово 
заступникові директора з наук. роботи ГАО НАН України  С.Г. Кравчукові. 

С.Г. Кравчук розповів про проблеми, пов’язані з отриманням ліцензії 
ГАО НАН України щодо навчання аспірантів, та про деякі шляхи для вирі-
шення їх. 
            
  
УХВАЛИЛИ:  Доручити заст. директора з наук. роботи   ГАО НАН України  
С.Г. Кравчукові до кінця 2019 р. подати в Президію НАН України всі потрі-
бні  документи щодо отримання ліцензії для навчання аспірантів у ГАО 
НАН України. Рекомендувати всім працівникам ГАО, котрі мають науковий 
ступінь доктора наук, дати згоду читати лекції  аспірантам після отримання 
Обсерваторією згаданої вище ліцензії.  
 
     б) Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків надав 
слово вченому секретареві ГАО НАН України  Л.М. Свачій. 

Л.М. Свачій проінформувала, скільки науково-дослідних робіт і за 
якою тематикою провадиться в Обсерваторії цього року: загалом 25 НДР, з 
них 15 – за відомчою тематикою НАН України (п’ять відомчих НДР завер-
шуються цьогоріч).  Крім цього, Л.М. Свачій нагадала, що є постанови Бю-
ро ВФА НАН України про внесення тем чотирьох НДР на 2020−2024 рр. до 
відомчого замовлення НАН України.   
 
     в) Акад. НАН України Я.С. Яцків повідомив про доцільність запровади-
ти контрактну форму роботи працівників ГАО НАН України та докладно 
розповів, у чому вона полягає (при укладенні договору працівник вказує, що 
він зобов’язується виконати за рік, бажані умови праці, бажану заробітну 
плату). Промовець зауважив, що рішення стосовно того чи іншого контракту 
ухвалюватиме Вчена рада Обсерваторії. 

 
     г) Акад. НАН України Я.С. Яцків ознайомив присутніх з недавнім лис-
том від компанії «Цифрова країна». ТОВ «Цифрова країна» − провідна ком-
панія в галузі оцифрування – у листі інформує про свої проекти і про гран-
тові програми Українського культурного фонду, а також пропонує співпра-
цю у сфері реалізації його проектів. Доповідач зауважив, що добре було б 
створити електронні версії частини книжок науково-технічної бібліотеки 
Обсерваторії, і передав роздруківку обговорюваного листа І.П. Крячкові й 
Н.В. Печерозі для ознайомлення та пропозицій. 

 



     д)  Акад. НАН України  Я.С. Яцків проінформував про проект Договору 
про створення  Одеського  науково-навчального астрономічного  комплексу 
(ГАО НАН України та РІ НАН України).   

 
     е) Акад. НАН України Я.С. Яцків коротко проінформував про те, що 
найближчим часом у ГАО НАН України відбудеться перевірка відносно до-
говорів з ДКА України, і нагадав, що за такими договорами в Обсерваторії 
впродовж останніх кількох років було кілька НДР.  

 
     є) Акад. НАН України Я.С. Яцків проінформував про лист від Українсь-
кої конфедерації журналістів (вих. № 214 від 19.11.2019 р.), у якому ГАО 
НАН України запрошують до участі в проекті, що ним є підготовка 12-го 
тому видання «Ювіляри України» серії «Золотий Фонд нації» (обсяг: 300 с., 
наклад: 3000 пр.; вихід друком: 4-й кв. 2019 р.; інвестиція: 7800 грн.).      
 
    ж) Акад. НАН України Я.С. Яцків проінформував про додаткове бюджет-
не фінансування Обсерваторії, а саме 350 тис. грн.  за КПКВК 6541230 на 
листопад й грудень поточного року. Ці кошти оформлять як для нової НДР 
№ 421 (наук. кер.: М.М. Медведський)  та  розподілять між різними підроз-
ділами ГАО НАН України.  
     
    з) Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово О.І. Шевченкові. 
       О.І. Шевченко  розповів про деякі труднощі, пов’язані зі запуском ко-
тельні в поточному році, і додав що 22 листопада ц.р. котельню планують 
запустити.  
 
 
УХВАЛИЛИ: Інформацію про деякі поточні справи ГАО НАН України 
(про кількість НДР, які провадяться цього року та які почнуться з наступно-
го року; про контрактну форму роботи працівників ГАО НАН України; про 
пропозиції ТОВ «Цифрова країна»; про проект Договору про створення  
Одеського  науково-навчального астрономічного  комплексу; про додаткове 
фінансування ГАО НАН України в 4-му кв. 2019 р. та ін.) взяти до відома.  
 Щодо пропозиції Української конфедерації журналістів: не брати участі 
в проекті ««Ювіляри України» серії «Золотий Фонд нації»; Л.М. Свачій на-
діслати відповідного листа виконавчому директорові Об’єднання «Україн-
ська конфедерація журналістів». 
 
 
 
 
  
 
  
 

                     Голова  засідання   дирекції     ________                    акад.  Я.С. Яцків; 
      
    секретар     засідання дирекції      _______                           Л.М. Свачій.                                                                                                                                       
 


