Національна академія наук України
Головна астрономічна обсерваторія
ПРОТОКОЛ засідання Вченої ради ГАО
14.03.2019 р. № 3
м. Київ
Учену раду ГАО НАН України в складі 25 чоловік затверджено Постановою
Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України від 4 липня 2017 р.
(протокол № 5) зі змінами.
ПРИСУТНІ:
16 членів Ученої ради – акад. НАН України Я.С. Яцків (голова Вченої ради),
к.ф.-м.н. С.Г. Кравчук (заступник голови Вченої ради), к.ф.-м.н. Л.М. Свачій
(учений секретар Ученої ради), чл.-кор. НАН України Л.С. Пілюгін, д.ф.-м.н.
Ж.М. Длугач, д.ф.-м.н. Б.Ю. Жиляєв, д.ф.-м.н. Я.В. Павленко, д.ф.-м.н.
Ю.І.Федоров, к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова, к.ф.-м.н. А.А. Василенко, к.ф.-м.н.
О.А.Велесь, к.ф.-м.н. П.П. Корсун, к.ф.-м.н. П.Ф. Лазоренко,
к.т.н.
І.І.Синявський, к.ф.-м.н. С.М. Осіпов, В.Л. Костюченко (голова профспілки)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. До питання про оцінювання ефективності діяльності ГАО НАН України:
загальна інформація та короткі повідомлення (510 хв) завідувачів наукових
відділів.
2. Про хід підготовки заходів до святкування 75-річчя ГАО НАН України
(доповідають акад. НАН України Я.С. Яцків і С.Г. Кравчук).
3. Про підготовку Стратегії розвитку ГАО НАН України на 20192021 рр.
(доповідає акад. НАН України Я.С. Яцків).
4. Різне:
а) обрання делегатів на загальні збори НАН України;
б) про стажування с.н.с. О.В. Іванової в Астрономічному інституті САН
(Словаччина).
--------------------------------------------------

1. СЛУХАЛИ: До питання про оцінювання ефективності діяльності ГАО НАН
України: загальна інформація та короткі повідомлення завідувачів наукових
відділів.
Голова Вченої ради ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків:
Шановні колеги! Як Вам відомо, менш ніж через тиждень має відбутися
процедура оцінювання ефективності діяльності Обсерваторії загалом та її
наукових підрозділів (шість наукових відділів разом із лабораторіями, які до
них входять, та одна наукова лабораторія окремо). Таку процедуру проводять
згідно з Методикою оцінювання ефективності діяльності наукових установ
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НАН України, затвердженою у 2017 р. (зміни до неї затверджено 2018 року).
Інформацію про це (відповідні розпорядження Президії НАН України)
розіслано керівникам відділів та лабораторій ГАО НАН України.
Процедуру оцінювання Обсерваторії заплановано на 20 березня ц.р.,
розклад підготував П.П. Берцик, зараз ознайомлю Вас із цим розкладом.
Після цього акад. НАН України Я.С. Яцків прочитав і прокоментував
розклад процедури оцінювання ефективності діяльності ГАО НАН України,
назвав прізвища експертів та запрошених осіб, які візьмуть участь у цьому
заході.
В обговоренні питання взяли участь к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова та к.ф.-м.н.
І.В. Кулик.
Акад. НАН України Я.С. Яцків запропонував завідувачам наукових
підрозділів чи їхнім заступникам доповісти про стан підготовки підрозділів до
процедури оцінювання та по черзі надав їм слово.
П.Ф. Лазоренко, І.І. Синявський, Я.В. Павленко, С.М. Осипов,
Б.Ю.Жиляєв, чл.-кор. НАН України Л.С. Пілюгін та І.Б. Вавилова розповіли
про напрями діяльності наукових підрозділів упродовж звітного проміжку
(2014—2018 рр.), про наукові здобутки, про кількість і професійний рівень
працівників, про міжнародну співпрацю та про плани роботи на найближчі
роки.
В обговоренні питання взяли участь: акад. НАН України Я.С. Яцків,
д.ф.-м.н. Б.Ю. Жиляєв та к.ф.-м.н. І.В. Кулик.
УХВАЛИЛИ: Інформацію про підготовку до процедури
ефективності діяльності ГАО НАН України взяти до відома.

оцінювання

2. СЛУХАЛИ: Про хід підготовки заходів до святкування 75-річчя ГАО НАН
України.
Голова Вченої ради ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків
надав слово к.ф.-м.н. С.Г. Кравчукові.
С.Г. Кравчук розповів про стан підготовки заходів до святкування 75річчя Обсерваторії: підготовлено сторінку для сайту ГАО НАН України щодо
міжнародної конференції, яку заплановано провести в Обсерваторії, та ін.
Акад. НАН України Я.С. Яцків доповнив виступ С.Г. Кравчука:
докладно розповів про проект постанови Президії НАН України щодо
міжнародної конференції в Обсерваторії з нагоди її ювілею, повідомив про те,
що до друку прийнято рукопис другого видання книжки про ГАО НАН
України, який підготували А.О. Корсунь і І.П. Крячко, запропонував тим
працівникам Обсерваторії, які бажають виступити на конференції з оглядовими
доповідями, подавати заявки С.Г. Кравчукові, а також попросив керівників
підрозділів ГАО НАН України подавати кандидатури щодо нагород Президії
НАН України.
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В обговоренні питання взяли участь: Б.Ю. Жиляєв, Ж.М. Длугач, акад.
НАН України Я.С. Яцків.
УХВАЛИЛИ: Відомості про хід підготовки заходів до святкування 75-річчя
ГАО НАН України взяти до відома; С.Г. Кравчукові та членам локального
комітету підготувати папки з логотипом ГАО НАН України для учасників
міжнародної конференції на честь 75-річчя Обсерваторії.

3. СЛУХАЛИ: Про підготовку Стратегії розвитку ГАО НАН України на
20192021 рр.
Голова Вченої ради ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків:
Шановні колеги! ГАО НАН України невдовзі виповниться 75 років! А я
хочу запросити Вас до дискусії щодо майбутнього ГАО НАН України та
поділитися деякими своїми думками.
Перш за все очевидно, що майбутнє нашої Обсерваторії нерозривно
пов’язане з наявністю високого рівня науковців і науково-технічних
спеціалістів. Тут нас очікує низка проблем з підготовки молодої зміни та
запровадження умов для залучення до роботи в ГАО фахівців інших установ
України та світу. Про це скажу пізніше.
Майбутнє нашої ГАО тісно пов’язане з наявною інфраструктурою та її
осучасненням. Яким шляхом іти? Питання складне.
Майбутнє ГАО НАН України залежить від нашої спроможності зберегти
унікальне місце її розташування, добитися нормального соціального клімату в
колективі Обсерваторії, посилити популяризацію астрономічної науки.
Отже, відверто кажучи, всі ці аспекти майбутнього ГАО мене турбують і
в мене є ще три роки, за які я хотів би щось змінити на краще. Почну з поточних
адмінпроблем ГАО, які потребують термінового вирішення.
1) Упорядкування житлового комплексу ГАО НАН України. Цю
задавнену проблему майже вирішено — житловий фонд передано його
власникам, списано з бюджету ГАО. І тут же виникають проблеми: ГАО не
може бути керуючою компанією для надання послуг цьому фондові
(електроенергія, вода, теплопостачання). Перше та друге вирішуємо, а з
теплопостачанням проблема, де знайти інвестора (чи фірму), яка захотіла би
взяти на себе обов’язки теплопостачання.
2) Упорядкування майнового комплексу ГАО НАН України, в т.ч. його
держреєстрація. Тут ми дуже запізнюємося — а це гальмує інші наші кроки. Не
казатиму, хто в цьому винен.
3) Упорядкування території та її окремих цільових майданчиків:
Науково-навчальний і музейний комплекс, спостережний комплекс ДША разом
з видавничим домом ВАІТЕ, корпус точної механіки та оптики (разом із
орендарями), Будинок спостерігачів (його призначення). Про все це
намагатимуся коротко вас проінформувати та висловити свої пропозиції.
Після цього акад. НАН України Я.С. Яцків відповів на запитання
Б.Ю.Жиляєва та Я.О. Романюка.
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УХВАЛИЛИ: Інформацію про підготовку Стратегії розвитку ГАО НАН
України на 20192021 рр. взяти до відома.

4. а) СЛУХАЛИ: Обрання делегатів від ГАО НАН України на Загальні збори
НАН України.
Акад. НАН України Я.С. Яцків повідомив, що згідно з листом від ВФА
НАН України, датованим 12 березня ц. р., ГАО НАН України має делегувати
трьох наукових працівників для участі в сесії Загальних зборів НАН України
25 квітня 2019 р. Далі він проінформував, що є пропозиція делегувати на цю
сесію таких колег: П.П. Берцика, Л.М. Свачій та В.Л. Костюченка (як голову
профспілки Обсерваторії).
Члени Вченої ради одностайно проголосували за цю пропозицію.
УХВАЛИЛИ: За результатами голосування членів Ученої ради ГАО НАН
України («за» ― 16) делегувати для участі в сесії Загальних зборів НАН
України 25 квітня 2019 р. таких працівників ГАО НАН України: д.ф.-м.н.
П.П.Берцика, к.ф.-м.н. Л.М. Свачій та В.Л. Костюченка (як голову профспілки
ГАО НАН України).

б) СЛУХАЛИ: Про шестимісячне стажування (1 квітня 2019 р. — 30 вересня
2019 р.) старшого наукового співробітника лабораторії фізики малих тіл
Сонячної системи ГАО НАН України Іванової Олександри Вікторівни в
Астрономічному інституті Словацької академії наук (Татранська Ломніца,
Словаччина).
УХВАЛИЛИ: За результатами голосування членів Ученої ради ГАО НАН України («за» − 16) дозволити старшому науковому співробітникові лабораторії
фізики малих тіл Сонячної системи ГАО НАН України
Івановій Олександрі Вікторівні
шестимісячне стажування (з 1 квітня 2019 р. до 30 вересня 2019 р.) в
Астрономічному інституті Словацької академії наук (Татранська Ломніца,
Словаччина). На час цього стажування виплачувати Івановій Олександрі
Вікторівні зарплату в розмірі відповідно до розподілу фінансування лабораторії
фізики малих тіл Сонячної системи ГАО НАН України.

Голова Вченої ради ГАО НАН України ________акад. НАН України Я.С. Яцків,
учений секретар Ученої ради ГАО НАН України

________ Л.М. Свачій.
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