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Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія 
ПРОТОКОЛ  
засідання Вченої ради ГАО 
05.11.2015    № 14  
м. Київ 
 
Учену раду ГАО НАН України в складі 27 осіб затверджено Постановою Бюро 
Відділення фізики і астрономії НАН України від 18.06.2013 р. (протокол № 5). 
 
ПРИСУТНІ:  

19 членів Ученої ради  – к.ф.-м.н. С.Г. Кравчук (заст. голови Вченої 
ради), к.ф.-м.н. Л.М. Свачій (в.о. вченого секретаря Вченої ради), чл.-кор. НАН 
України Р.І. Костик, чл.-кор. НАН України Л.С. Пілюгін, д.ф.-м.н. 
М.М.Кисельов, д.ф.-м.н. А.П. Відьмаченко, д.ф.-м.н. Ж.М. Длугач, д.ф.-м.н. 
Я.В. Павленко, д.ф.-м.н. О.В. Мороженко, д.ф.-м.н. Ю.І. Федоров, к.ф.-м.н. 
П.П. Корсун, к.ф.-м.н. І.В. Кулик, к.ф.-м.н. Б.О. Шахов, к.ф.-м.н. 
П.Ф.Лазоренко, к.ф.-м.н. М.М. Медведський, к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова, к.ф.-
м.н. С.М. Осіпов, к.ф.-м.н. В.К. Тарадій, к.т.н. І.І. Синявський 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 
1. Висунення співробітників ГАО НАН України О.С. Овсака й П.П.Маловічка 

на здобуття вченого звання старшого наукового співробітника. 
2. Атестація аспірантів ГАО НАН України. 
3. Про підготовку рукопису 62-го випуску щорічника «Астрономічний 

календар»  (на 2016 р.)  
         (доп. головний редактор «Астр. календаря» д.ф.-м.н. А.П. Відьмаченко). 
4. Звіти  про закордонні  відрядження співробітників ГАО НАН України. 
5. Різне. 

---------------------------- 
 
1. СЛУХАЛИ: Висунення співробітників ГАО НАН України О.С. Овсака й 
П.П.Маловічка на здобуття вченого звання старшого наукового співробітника. 
 
 Заступник голови Вченої ради ГАО НАН України к.ф.-м.н. С.Г.Кравчук 
поінформував присутніх про те, що два співробітники Обсерваторії ― с.н.с. 
відділу фізики космічної плазми П.П. Маловічко і с.н.с. відділу фізики 
планетних систем О.С. Овсак ― подали заяви з проханням розглянути їхні 
кандидатури стосовно надання їм вченого звання старшого наукового 
співробітника. С.Г. Кравчук розповів про вимоги стосовно надання цього 
вченого звання, про переліки публікацій, рекомендації від відділів та інші 
документи, надані здобувачами, і відмітив, що наукові доробки П.П.Маловічка 
й О.С. Овсака відповідають вимогам до надання здобувачам вченого звання 
старшого наукового співробітника. Після цього С.Г. Кравчук запросив 
присутніх до обговорення питання. 
 

В обговоренні взяли участь д.ф.-м.н. А.П. Відьмаченко й к.ф.-м.н. 
Б.О.Шахов, котрі висловилися за підтримку кандидатур П.П. Маловічка й 
О.С.Овсака стосовно надання їм вченого звання старшого наукового 
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співробітника. Після обговорення П.П. Маловічко й О.С. Овсак відповіли на 
запитання присутніх. 
 

С.Г. Кравчук: Прошу членів Ученої ради проголосувати.  
Хто за те, щоб кандидатуру О.С. Овсака  внести до списку для таємного 

голосування щодо підтримки на здобуття вченого звання старшого наукового 
співробітника?  

Одноголосно.  
Хто за те, щоб кандидатуру П.П. Маловічка  внести до списку для 

таємного голосування щодо підтримки на здобуття вченого звання старшого 
наукового співробітника? 

 Одноголосно.  
Отже, кандидатури Олександра Степановича Овсака й Павла Петровича 

Маловічка внесено до списку для таємного голосування щодо підтримки на 
здобуття вченого звання старшого наукового співробітника. Прошу вченого 
секретаря назвати членів лічильної комісії для підрахунку голосів. 

 
Л.М. Свачій:  Прошу І.В. Кулик, М.М. Медведського й С.М. Осіпова 

бути членами лічильної комісії. 
С.Г. Кравчук:  Прошу лічильну комісію роздати бюлетені. 
 
 Після цього члени Вченої ради Обсерваторії приступили до таємного 

голосування, після якого голова лічильної комісії С.М. Осіпов оголосив  
результати: 
   кандидатура О.С. Овсака:         за – 17; проти – 2;  
   кандидатура П.П. Маловічка:   за – 18; проти – 0; недійсних бюлетенів – 1.   

 
 С.Г. Кравчук: Отже, за результатами голосування Вчена рада може 
висунути кандидатури старшого наукового співробітника  відділу фізики 
планетних систем кандидата фізико-математичних наук Олександра 
Степановича Овсака і старшого наукового співробітника  відділу фізики 
космічної плазми кандидата фізико-математичних наук  Павла Петровича 
Маловічка на здобуття вченого звання старшого наукового співробітника. 
 
УХВАЛИЛИ:  
За результатами таємного голосування (за – 17; проти – 2) рекомендувати 
кандидатуру старшого наукового співробітника  відділу фізики планетних 
систем кандидата фізико-математичних наук  

Олександра Степановича  Овсака 
на здобуття вченого звання старшого наукового співробітника. 
 
За  результатами   таємного   голосування    (за – 18;    проти – 0;  
недійсних бюлетенів − 1) рекомендувати кандидатуру старшого наукового 
співробітника  відділу фізики космічної плазми кандидата фізико-математичних 
наук  

Павла Петровича  Маловічка 
на здобуття вченого звання старшого наукового співробітника. 
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2. СЛУХАЛИ:   Атестація аспірантів ГАО НАН України.  
 
 С.Г. Кравчук: Згідно з листом Президії НАН України Вчена рада 
Обсерваторії повинна провести атестацію аспірантів. В аспірантурі ГАО НАН 
України зараз навчаються на денній формі Д.В. Добричева, Я.О. Шляхецька, 
В.О. Самохін. Ми послухаємо їхні звіти за рік навчання, що минув, і ухвалимо 
рішення щодо їхньої атестації чи неатестації. Цього року навчання в аспірантурі 
(денна форма) закінчили  М.О. Соболенко та А.І. Клюєва – їхні звіти ми теж 
послухаємо і візьмемо до відома. 
 Після цього С.Г. Кравчук надав слово Д.В. Добричевій, Я.О. Шляхецькій, 
В.О. Самохіну, М.О. Соболенко та А.І. Клюєвій. 
 

Д.В. Добричева, Я.О. Шляхецька, В.О. Самохін, М.О. Соболенко та 
А.І. Клюєва розповіли про своє навчання в аспірантурі та наукову роботу 
протягом навчального року, що минув.  

С.Г. Кравчук  поінформував присутніх, що є рекомендація від наукових 
відділів атестувати аспірантів Д.В. Добричеву, Я.О. Шляхецьку і В.О. Самохіна. 

 
Після цього члени Вченої ради проголосували за те, щоб атестувати 

аспірантів денної форми навчання Д.В. Добричеву, Я.О. Шляхецьку і 
В.О.Самохіна (одноголосно). 

 
УХВАЛИЛИ:  
За результатами голосування (за – 19; проти – 0; утримались ― 0) атестувати 
аспірантів ГАО НАН України (денна форма навчання)  Д.В. Добричеву,         
Я.О. Шляхецьку і В.О. Самохіна. 
 
 
3. СЛУХАЛИ:  Доповідь д.ф.-м.н. А.П. Відьмаченка ― головного редактора 
щорічника  «Астрономічний календар» ― про підготовку матеріалів до 62-го 
випуску «Астрономічного календаря» (на 2016 р.).  
  
  С.Г. Кравчук  надав слово головному редакторові «Астрономічного 
календаря» д.ф.-м.н. А.П. Відьмаченкові. 
 

 А.П. Відьмаченко розповів про рукопис 62-го випуску 
«Астрономічного календаря» (на 2016 р.), зокрема назвав рубрики довідкової та 
інформаційної частин, авторів матеріалів до кожної з рубрик, коротко розповів 
про підготовлені статті й доцільність їхньої публікації у 62-му випуску 
«Астрономічного календаря».  
 
 В обговоренні взяли участь: Я.В. Павленко, І.Б. Вавилова. 
 
УХВАЛИЛИ:  
За результатами відкритого голосування (за ― 19; проти ― 0, утримались ― 0) 
рекомендувати до друку рукопис 62-го випуску щорічника «Астрономічний 
календар» (на 2016 р.).  
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4. СЛУХАЛИ: Звіти про закордонні відрядження співробітників ГАО НАН 
України д.ф.-м.н. В.К. Розенбуш, д.ф.-м.н. Ж.М. Длугач, д.ф.-м.н. 
М.М.Кисельова й к.ф.-м.н. О.В. Захожай. 
 

Головний науковий співробітник ГАО НАН України д.ф.-м.н. 
В.К.Розенбуш розповіла  про своє відрядження до Бельгійського інституту 
космічної аерономії (м. Брюссель) з 20 до 25 вересня 2015 р., під час якого вона 
взяла участь у роботі міжнародної конференції «Future of polarimetry». 
  Провідний науковий співробітник ГАО НАН України д.ф.-м.н. 
Ж.М.Длугач розповіла  про своє відрядження до С.-Петербурзького 
держуніверситету (РФ) з 20 до 26 вересня 2015 р. У цьому ж  відрядженні 
перебував завідувач відділу фізики малих небесних тіл ГАО НАН України д.ф.-
м.н. М.М. Кисельов. Ж.М. Длугач і М.М. Кисельов узяли участь у роботі 
міжнародної конференції «Radiation mechanisms of astrophysical objects: classics 
today», зокрема виступили там з доповідями. 
 Старший науковий співробітник ГАО НАН України к.ф.-м.н. 
О.В.Захожай  розповіла  про своє відрядження до Інституту астрономії 
ім.Макса Планка (м. Гайдельберг, Німеччина) з 15 до 29 вересня 2015 р. Мета 
відрядження: спільна робота  з німецькими колегами щодо спостереження та 
моделювання планетних систем. 
 

В обговоренні взяли участь: І.Б. Вавилова, А.О. Корсунь. 
 
УХВАЛИЛИ: Інформацію про закордонні відрядження співробітників ГАО 
НАН України д.ф.-м.н. В.К. Розенбуш, д.ф.-м.н. Ж.М. Длугач, д.ф.-м.н. 
М.М.Кисельова й к.ф.-м.н. О.В. Захожай взяти до відома. 
 
 
5. РІЗНЕ. 
 
СЛУХАЛИ: Інформацію про доцільність участі співробітників ГАО НАН 
України в програмі «Горизонт 2020». 
 С.Г. Кравчук нагадав присутнім про те, що 2015 р. Україна стала 
асоційованим членом Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та 
інновацій «Горизонт 2020». Таке членство надало українським учасникам 
рівноправний статус з їхніми європейськими партнерами, а також відкрило 
можливості впливу на формування змісту Програми. «Горизонт 2020» – це 
найбільша програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій з 
загальним бюджетом близько 80 млрд. євро, розрахована на 2014–2020 рр. Далі 
доповідач зазначив, що було б добре, коли б у цій Програмі брав участь хоча б 
один проект від ГАО НАН України. 
 
УХВАЛИЛИ: Інформацію про доцільність участі співробітників ГАО НАН 
України в програмі «Горизонт 2020» взяти до відома. 
 
 
Заст. голови Вченої ради ГАО НАН України                     к.м.-ф.н.   С.Г. Кравчук,                                                                                           
учений секретар Ученої ради ГАО НАН України               к.м.-ф.н.   Л.М. Свачій. 


