Національна академія наук України
Головна астрономічна обсерваторія
ПРОТОКОЛ
засідання Вченої ради ГАО
27.07.2017 р. № 10
м. Київ
Учену раду ГАО НАН України в складі 26 осіб затверджено Постановою Бюро
Відділення фізики і астрономії НАН України від 4.07.2017 р. (протокол № 5).
27 липня 2017 р. з поважних причин (відпустки, відрядження) відсутні 12 членів
Ученої ради, тому фактична кількість її членів становить 14 чоловік.
ПРИСУТНІ:
12 членів Ученої ради – акад. НАН України Я.С. Яцків (голова Вченої ради),
к.ф.-м.н. С.Г. Кравчук (заст. голови Вченої ради), к.ф.-м.н. Л.М. Свачій
(учений секретар Ученої ради), акад. НАН України Ю.І. Ізотов, чл.-кор. НАН
України Р.І. Костик, д.ф.-м.н. Г.П. Міліневський, к.ф.-м.н. П.П. Корсун, к.т.н.
І.І. Синявський, к.ф.-м.н. Б.О. Шахов, к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова, к.ф.-м.н.
А.А.Василенко, к.ф.-м.н. В.Л. Ольшевський.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Висунення кандидатури молодого вченого від ГАО НАН України на здобуття
стипендії НАН України для молодих учених.
2. Проведення конкурсу на заміщення вакантної посади молодшого наукового
співробітника відділу фізики субзоряних і планетних систем ГАО НАН
України.
3. Атестація наукової роботи молодих учених ГАО НАН України —
стипендіатів Президента України й НАН України.
4. Короткі звіти про закордонні відрядження співробітників ГАО НАН України.
5. Різне.
1. СЛУХАЛИ: Про висунення кандидатури від Головної астрономічної
обсерваторії НАН України для конкурсу щодо поточних вакансій на здобуття
стипендій НАН України для молодих учених.
Голова Вченої ради ГАО НАН України акад. НАН України
надав слово вченому секретареві Обсерваторії Л.М. Свачій.

Я.С. Яцків

Л.М. Свачій поінформувала присутніх про лист № 9к/1176-8 від
04.07.2017 р. з Президії НАН України щодо оголошення конкурсу на поточні
вакансії на здобуття стипендій НАН України для молодих учених. Далі
доповідачка відмітила, що для ГАО передбачено 1 вакансію і що документи на
конкурс подала одна особа — кандидат фізико-математичних наук, старший
науковий співробітник відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики

1

Колесник Юрій Леонідович. Л.М. Свачій додала, що є всі потрібні для конкурсу
документи, зокрема рекомендації акад. НАН України Ю.І. Ізотова та чл.-кор.
НАН України Р.І. Костика, та що документи оформлені як належить.
Акад. Я.С. Яцків: Пропоную внести кандидатуру Ю.Л. Колесника до
переліку для таємного голосування. Хто за? Одноголосно. Прошу обрати
лічильну комісію.
Л.М. Свачій: Як членів лічильної комісії пропоную кандидатури д.ф.м.н. Г.П. Міліневського, к.ф.-м.н. П.П. Корсуна і к.ф.-м.н. В.Л. Ольшевського.
Акад. Я.С. Яцків: Немає заперечень? Немає. Приступімо до таємного
голосування.
Чени Вченої ради приступили до процедури таємного голосування, після
чого були оголошені й затверджені (шляхом відкритого голосування) його
підсумки.
УХВАЛИЛИ: За результатами таємного голосування (за — 12, проти — 0,
утрималися — 0) висунути від Головної астрономічної обсерваторії НАН
України кандидатуру
кандидата фізико-математичних наук
Колесника Юрія Леонідовича
на здобуття стипендії НАН України для молодих учених.
2. СЛУХАЛИ: Про конкурс на заміщення вакантної посади молодшого
наукового співробітника відділу фізики субзоряних і планетних систем ГАО
НАН України.
Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово вченому секретареві ГАО
НАН України Л.М. Свачій.
Л.М. Свачій: За поданням в.о. завідувача відділу фізики субзоряних і
планетних систем д.ф.-м.н. Я.В. Павленка ГАО НАН України оголосила
конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника
названого відділу. Термін подання документів тривав з 17 травня до 19 червня
2017 р. На конкурс подала документи одна особа: Олексій Михайлович Іванюк,
в.о. молодшого наукового співробітника відділу фізики субзоряних і планетних
систем ГАО НАН України. Документи О.М. Іванюка розглянула конкурсна
комісія: є всі потрібні документи і вони оформлені як належить. Перелік
наукових публікацій охоплює 13 пунктів, майже всі вони — в іноземних
виданнях. Є також позитивний відгук керівника відділу д.ф.-м.н. Я.В. Павленка
про наукову роботу О.М.Іванюка.
В обговоренні виступу взяли участь: акад. Я.С. Яцків.
Після цього О.М. Іванюк відповів на запитання присутніх, зокрема,
поінформував, що восени ц.р. планує закінчити написання кандидатської
дисертації.
Акад. Я.С. Яцків: Хто за те, щоб кандидатуру О.М. Іванюка внести до
переліку для таємного голосування? Одноголосно.

2

Далі члени Вченої ради ГАО НАН України приступили до таємного
голосування, після чого голова лічильної комісії д.ф.-м.н. Г.П. Міліневський
оголосив його підсумки, котрі були затверджені членами Вченої ради шляхом
вікритого голосування.
УХВАЛИЛИ: За результатами таємного голосування (за − 12, проти − 0,
утрималися − 0) обрати на посаду молодшого наукового співробітника відділу
фізики субзоряних і планетних систем ГАО НАН України
Іванюка Олексія Михайловича.
3. СЛУХАЛИ: Атестація наукової роботи молодих учених ГАО НАН України
— стипендіатів Президента України й НАН України.
Акад. НАН України Я.С. Яцків поінформував присутніх про лист №9к/1177-8
від 04.07.2017 р. з Президії НАН України щодо проведення атестації наукової
роботи молодих учених ГАО НАН України — стипендіатів Президента України
й НАН України — та надав слово цим молодим ученим.
Стипендіати Президента України А.А. Василенко й А.П. Бовчалюк
розповіли про їхню наукову роботу протягом першого півріччя поточного року.
Стипендіати НАН України Д.В. Добричева й А.І. Клюєва розповіли про
їхню наукову роботу протягом першого півріччя поточного року.
Після цього названі молоді вчені відповіли на запитання присутніх.
В обговоренні взяли участь: І.Б. Вавилова, акад. НАН України
Ю.І.Ізотов, І.І. Синявський, Б.О. Шахов.
УХВАЛИЛИ:
За результатами голосування (за – 12; проти – 0; утримались – 0)
атестувати наукову роботу впродовж першого півріччя 2017 року стипендіатів
Президента України Василенка Анатолія Андрійовича й Бовчалюка Андрія
Павловича та стипендіатів НАН України Добричевої Дар’ї Вікторівни й
Клюєвої Антоніни Ігорівни.
4. СЛУХАЛИ: Короткі звіти про закордонні відрядженняспівробітників ГАО
НАН України О.В. Захожай, І.Б. Вавилової, О.О. Торбанюк і Д.В. Добричевої.
Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово к.ф.-м.н. О.В. Захожай.
О.В. Захожай (с.н.с. відділу фізики субзоряних і планетних систем)
розповіла про три її відрядження: до Астрофізичного інституту імені
В.Г.Фесенкова (м. Алмати, Казахстан) впродовж 17—29 квітня 2017 р., до
Астрономічного інституту ім. Макса Планка (м. Гайдельберг, Німеччина)
впродовж 19—30 червня 2017 р. і до Педагогічного університету (м.Краків,
Польща) впродовж 9—15 липня 2017 р.. Доповідачка поінформувала присутніх
про мету поїздок та результати відряджень.
Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово к.ф.-м.н. І.Б. Вавиловій.
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І.Б. Вавилова (зав. відділу позагалактичної астрономії та
астроінформатики) розповіла про її відрядження до Празького університету
(Чеська Республіка) впродовж 26—30 червня 2017 р., зокрема поінформувала
присутніх про мету поїздки та результати відрядження, а також про те, що у
цьому відрядженні взяли участь двоє молодих учених її відділу: О.О. Торбанюк
та Д.В. Добричева.
В обговоренні взяли участь: акад. НАН України Я.С. Яцків та
О.О.Торбанюк, котрі доповнили розповідь І.Б. Вавилової.
УХВАЛИЛИ: Інформацію про закордонні відрядження О.В. Захожай,
І.Б.Вавилової, О.О. Торбанюк і Д.В. Добричевої взяти до відома.
5. СЛУХАЛИ: Про піврічний звіт з цільової НДР ГАО НАН України.
Акад. Я.С. Яцків нагадав присутнім назву цільової НДР Обсерваторії:
«Дослідження фундаментальних фізичних та астрономічних процесів обраних
об’єктів Всесвіту та перспективи практичного використання астроінформації»
(вн. номер 379Ц), перелічив її виконавців у 2017 р. та висловив подяку
виконавцям і м.н.с. АКІОЦ М.О. Соболенко за підготовку звіту з цієї НДР за
перше півріччя поточного року. Доповідач коротко розповів про звіти
виконавців теми, відмітивши, що звіт викладено на сайті ГАО НАН України.
М.О. Соболенко доповнила розповідь акад. Я.С. Яцківа.
УХВАЛИЛИ: Інформацію про звіт з цільової НДР ГАО НАН України за перше
півріччя 2017 р. взяти до відома.

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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