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Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія (ГАО) 
ПРОТОКОЛ  
засідання Вченої ради ГАО 
12.02.2015 р.   № 2  
м. Київ 
 
Учену раду ГАО НАН України в складі 27 осіб затверджено Постановою Бюро 
Відділення фізики і астрономії НАН України від 18.06.2011 р. (протокол № 5). 
 
ПРИСУТНІ:  

14 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 
(в.о. вченого секретаря Вченої ради), д.ф.-м.н. Ж.М. Длугач, д.ф.-м.н. 
М.М.Кисельов, д.ф.-м.н. О.Н. Кришталь, 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. О.В. Іванова, к.ф.-м.н. 
М.М.Медведський, к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова, к.ф.-м.н. С.М. Осіпов, к.т.н. 
В.К.Тарадій. 

 
З поважних причин відсутні: 9  членів Ученої ради  ГАО НАН України. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. В.К. Тарадію та Б.Ю. Жиляєву — 75 років!  
       (Доповідають   акад. НАН України Я.С. Яцків, С.Г. Кравчук та ін.).  
2. Про висунення кандидатури к.ф.-м.н. Ю.М. Іващенка (у складі авторського 

колективу) на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 
2015 р. 

3. Затвердження тематичного плану наукових досліджень ГАО НАН України  
на 2015 р. 

       (доповідає в.о. вч. секретаря  Л.М. Свачій). 
4. Затвердження тем кандидатських робіт аспірантів першого року навчання 

В.О. Самохіна, К.В. Резник, Я.О. Шляхецької  
(доповідають д.ф.-м.н. П.П.Берцик, д.ф.-м.н. Б.Ю.Жиляєв, д.ф.-м.н. 
О.В.Мороженко). 

5. Різне. 
-------------- 

 
1. СЛУХАЛИ:  Виступи на честь 75-річчя від дня народження директора 
МЦАМЕД НАН України к.ф.-м.н. В.К. Тарадія та зав. лаб. швидкоплинних 
процесів у зірках  ГАО НАН України д.ф.-м.н. Б.Ю. Жиляєва. 
 

Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків виступив з 
привітальним словом. Він розповів про наукові та науково-організаційні  
здобутки директора МЦАМЕД НАН України В.К. Тарадія, зокрема про його 
заслуги в організації роботи обсерваторії на п. Терскол (РФ). Після цього акад. 
Я.С. Яцків надав слово В.К. Тарадію. 

Директор МЦАМЕД НАН України В.К. Тарадій подякував за 
привітання та розповів про свою діяльність в обсерваторії на п. Терскол. 
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Заст. директора ГАО НАН України С.Г. Кравчук виступив з 

привітальним словом,  розповівши про наукові та науково-організаційні  
здобутки завідувача  лабораторії швидкоплинних процесів у зірках  ГАО НАН 
України д.ф.-м.н. Б.Ю. Жиляєва. 

Акад. Я.С. Яцків — президент Української астрономічної асоціації 
(УАА) — привітав д.ф.-м.н. Б.Ю. Жиляєва від імені УАА.  

В.К.Тарадій розповів про великий внесок Б.Ю. Жиляєва у розвиток 
обсерваторії на п. Терскол. 

Б.Ю.Жиляєв подякував за привітання та розповів про свої наукові 
дослідження, зокрема про вивчення проблеми небезпечних астероїдів. 

 
УХВАЛИЛИ: Виступи на честь 75-річчя від дня народження директора 
МЦАМЕД НАН України к.ф.-м.н. В.К. Тарадія та зав. лаб. швидкоплинних 
процесів у зірках  ГАО НАН України д.ф.-м.н. Б.Ю. Жиляєва взяти до відома. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про висунення кандидатури к.ф.-м.н. Ю.М. Іващенка (у складі 
авторського колективу) на здобуття Державної премії України в галузі науки і 
техніки за 2015 р. 
 

Акад. Я.С. Яцків поінформував присутніх про пропозиції щодо 
висунення к.ф.-м.н. Ю.М. Іващенка (у складі авторського колективу: д.т.н. 
Ю.І.Волощук, к.ф.-м.н. Ю.М. Іващенко, д.ф.-м.н. В.Г. Кручиненко, чл.-кор. 
НАН України, д.ф.-м.н. К.І. Чурюмов) на здобуття Державної премії України в 
галузі науки і техніки у 2015 р. за цикл робіт «Фізика, динаміка і статистика 
комет, малих планет та метеорів: спостереження, відкриття та нові моделі». 
Після цього акад. Я.С. Яцків надав слово к.ф.-м.н. Ю.М. Іващенкові.  

Ю.М. Іващенко докладно розповів про наукові дослідження, у яких він 
взяв активну участь і результати яких зумовили висунення його (у складі 
авторського колективу) на здобуття Державної премії України в галузі науки і 
техніки за 2015 р.. Тематика цих досліджень — астероїди, котрі можуть бути 
небезпечними для  цивілізації. Доповідач серед іншого відмітив, що в 
Андрушівській астрономічній обсерваторії (ААО) проведено технічну 
модернізацію телескопа та відкрито 119 нумерованих астероїдів (велика 
кількість відкритих там астероїдів ще не занумерована).  

Після виступу Ю.М. Іващенко відповів на запитання присутніх 
(І.Б.Вавилова). 

 
Акад. Я.С. Яцків: Є пропозиція підтримати кандидатуру к.ф.-м.н. 

Ю.М.Іващенка (у складі авторського колективу) на здобуття Державної премії 
України в галузі науки і техніки у 2015 р. за цикл робіт «Фізика, динаміка і 
статистика комет, малих планет та метеорів: спостереження, відкриття та нові 
моделі». Хто за те, щоб кандидатуру Ю.М.Іващенка внести до списку для 
таємного голосування з виборів кандидатури на здобуття Державної премії 
України в галузі науки і техніки за 2015 р. ? Одноголосно. Приступимо до 
голосування. 

Після цього члени Вченої ради ГАО НАН України приступили до 
таємного голосування, результати якого оголосив голова лічильної комісії 
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М.М.Кисельов: роздано бюлетенів — 14; «за» — 13; «проти» — 0; 
«утримались» — 0; недійсних бюлетенів — 1.   
 
УХВАЛИЛИ: За результатами таємного голосування членів Ученої ради ГАО 
НАН України («за» — 13; «проти» — 0; «утримались» — 0) підтримати 
кандидатуру 

кандидата фізико-математичних наук 
Юрія Миколайовича  Іващенка 

(у складі авторського колективу: д.т.н. Ю.І.Волощук, к.ф.-м.н. Ю.М. Іващенко, 
д.ф.-м.н. В.Г. Кручиненко, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н. К.І. Чурюмов) на 
здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2015 р. за цикл 
робіт «Фізика, динаміка і статистика комет, малих планет та метеорів: 
спостереження, відкриття та нові моделі». 

 
 

3. СЛУХАЛИ: Затвердження тематичного плану наукових досліджень ГАО 
НАН України  на 2015 р. 
       

Акад. Я.С. Яцків надав слово в.о. вченого секретаря  ГАО НАН України 
Л.М. Свачій. 

Л.М. Свачій поінформувала присутніх про ті НДР, які (станом на  
лютий поточного року)  внесено до тематичного плану наукових досліджень  
ГАО НАН України  на 2015 р. (13 НДР за відомчою тематикою та одна НДР за 
пошуковою тематикою), назвала наукових керівників та термін виконання цих 
НДР.   
 
УХВАЛИЛИ: Затвердити тематичний план наукових досліджень ГАО НАН 
України  на 2015 р. 
 
 
4. СЛУХАЛИ:  Про затвердження тем кандидатських робіт аспірантів першого 
року навчання В.О. Самохіна, К.В. Резник та Я.О. Шляхецької.  
 
  Акад. Я.С. Яцків надав слово д.ф.-м.н.О.В. Мороженкові. 

А.П. Мороженко: Прошу перенести затвердження  теми кандидатської 
роботи аспірантки першого року Яни  Шляхецької, оскільки ні вона, ні її 
науковий керівник А.П. Відьмаченко з поважних причин не змогли прийти 
сьогодні на засідання. 

 
Акад. Я.С. Яцків розповів про тематику кандидатської дисертації 

аспіранта першого року навчання В.О. Самохіна та поінформував про назву 
його кандидатської  роботи, котру запропонував науковий керівник 
В.О.Самохіна д.ф.-м.н. П.П. Берцик: «Припливне руйнування (Tidal Disruption 
Events — TDE) зір головної послідовності в околицях надмасивних чорних дір у 
центрах галактик». 

В.О. Самохін доповнив виступ акад. Я.С. Яцківа. 
 
Акад. Я.С. Яцків надав слово д.ф.-м.н. Б.Ю. Жиляєву. 
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Б.Ю. Жиляєв  розповів про тематику кандидатської дисертації 
аспірантки першого року навчання К.В. Резник та сформулював назву її 
кандидатської  роботи: «Швидка спектрофотометрія хромосферноактивних зір». 
 
УХВАЛИЛИ: За результатами відкритого голосування (за — 14; проти — 0; 
утримались — 0) затвердити теми кандидатських дисертацій аспірантів першого 
року навчання:  В.О. Самохіна — «Припливне руйнування (Tidal Disruption 
Events — TDE) зір головної послідовності в околицях надмасивних чорних дір у 
центрах галактик»: К.В. Резник — «Швидка спектрофотометрія 
хромосферноактивних зір». Перенести затвердження теми кандидатської 
дисертації аспірантки першого року навчання Я.О. Шляхецької. 
  
 
5.  
а) СЛУХАЛИ: Про підтримку кандидатур щодо виборів на вакансії членів-
кореспондентів та дійсних членів НАН України.  
   

Акад. Я.С. Яцків поінформував присутніх про листи з НДІ НАН України 
з проханнями підтримати кандидатури щодо виборів на вакансії членів-
кореспондентів та дійсних членів НАН України: д.ф.-м.н. В.О. Пелиха (вакансія 
члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Математична фізика»); 
д.ф.-м.н. Л.Ф. Чорногора (вакансія члена-кореспондента НАН України за 
спеціальністю «Експериментальна радіофізика, метаматеріали»); д.ф.-м.н. 
О.І.Жука (вакансія члена-кореспондента НАН України за спеціальністю 
«Астрофізика»); д.ф.-м.н. Ю.О. Ситенка (вакансія члена-кореспондента НАН 
України за спеціальністю «Астрофізика»); д.ф.-м.н. Л.П. Яценка (вакансія 
дійсного члена НАН України за спеціальністю «Фізика»).  

 
УХВАЛИЛИ: За результатами відкритого голосування (за — 14; проти — 0; 
утримались — 0) підтримати кандидатури щодо виборів на вакансії членів-
кореспондентів та дійсних членів НАН України: д.ф.-м.н. В.О. Пелиха (вакансія 
члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Математична фізика»); 
д.ф.-м.н. Л.Ф. Чорногора (вакансія члена-кореспондента НАН України за 
спеціальністю «Експериментальна радіофізика, метаматеріали»); д.ф.-м.н. 
О.І.Жука (вакансія члена-кореспондента НАН України за спеціальністю 
«Астрофізика»); д.ф.-м.н. Ю.О. Ситенка (вакансія члена-кореспондента НАН 
України за спеціальністю «Астрофізика»); д.ф.-м.н. Л.П. Яценка (вакансія 
дійсного члена (академіка) НАН України за спеціальністю «Фізика»).  

 
 
б) СЛУХАЛИ:   Про затвердження теми докторської  дисертації  к.ф.-м.н. 
П.П.Корсуна. 
 
  Акад. Я.С. Яцків надав слово к.ф.-м.н. П.П. Корсунові.  
 П.П. Корсун розповів про свої наукові дослідження і попросив 
затвердити тему його докторської  дисертації: «Фізичні та динамічні властивості 
комет на значних відстанях від Сонця за даними спектрофотометричних 
досліджень та моделювання».   
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УХВАЛИЛИ: Затвердити назву роботи к.ф.-м.н. П.П. Корсуна на здобуття 
наукового ступеня доктора фізико-математичних наук: «Фізичні та динамічні 
властивості комет на значних відстанях від Сонця за даними 
спектрофотометричних досліджень та моделювання». 
 
 
в) СЛУХАЛИ: Інформацію про договір щодо наукового співробітництва між 
відділом фізики малих небесних тіл ГАО НАН України та відділом «Фізика 
малих тіл Сонячної системи» НДІ астрономії ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 
 

Акад. Я.С. Яцків надав слово завідувачеві відділу фізики малих 
небесних тіл ГАО НАН України д.ф.-м.н. М.М. Кисельову. 

М.М. Кисельов докладно поінформував присутніх щодо проекту 
договору про наукове співробітництво між відділом фізики малих небесних тіл 
ГАО НАН України та відділом «Фізика малих тіл Сонячної системи» НДІ 
астрономії ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Договір терміном на 5 років передбачає 
співробітництво названих наукових колективів у проведенні спільних наукових 
досліджень тіл Сонячної системи. 

 
УХВАЛИЛИ: За результатами відкритого голосування членів Ученої ради ГАО 
НАН України («за» — 14) схвалити проект договору про наукове 
співробітництво між відділом фізики малих небесних тіл ГАО НАН України та 
відділом «Фізика малих тіл Сонячної системи» НДІ астрономії ХНУ ім. 
В.Н.Каразіна (термін дії договору: 1 січня 2015 р. — 31 грудня 2019 р.).  
 
 
г) СЛУХАЛИ: Про конкурс науково-технічних проеків наукових установ НАН 
України у 2015 р. 
 

Акад. Я.С. Яцків поінформував присутніх про Розпорядження Президії 
НАН України № 35 від 28.01.2015 р. «Про проведення конкурсу науково-
технічних проеків наукових установ НАН України у 2015 р.». Далі доповідач 
розповів про дві пропозиції для участі в названому конкурсі, котрі надійшли від 
співробітників ГАО НАН України, і запропонував послухати докладні виступи 
щодо цього. 

 Акад. Я.С. Яцків надав слово О.О. Святогорову. 
О.О. Святогоров докладно розповів про підготовлений запит на 

відкриття НДР «Розробка експериментального комплексу для спостережень 
малорозмірних об’єктів в земній атмосфері» (науковий керівник: д.ф.-м.н. 
Б.Ю.Жиляєв). 

 
Акад. Я.С. Яцків надав слово к.т.н. Я.О. Романюкові. 
Я.О. Романюк докладно розповів про підготовлений запит на відкриття 

НДР «Впровадження Київського Інтернет-телескопа — інструмента для 
науково-освітніх астрономічних спостережень з віддаленим керуванням» 
(науковий керівник: к.т.н. Я.О. Романюк). 

 
УХВАЛИЛИ: За результатами відкритого голосування членів Ученої ради ГАО 
НАН України («за» — 14) підтримати подання запиту на відкриття НДР 
«Розробка експериментального комплексу для спостережень малорозмірних 
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об’єктів в земній атмосфері» (науковий керівник: д.ф.-м.н. Б.Ю.Жиляєв) і 
подання запиту на відкриття НДР «Впровадження Київського Інтернет-
телескопа — інструмента для науково-освітніх астрономічних спостережень з 
віддаленим керуванням» (науковий керівник: к.т.н. Я.О. Романюк) щодо участі 
в конкурсі науково-технічних проеків наукових установ НАН України у 2015 р. 
 

 . 
д) СЛУХАЛИ: Про Розпорядження Президії НАН України № 61 від 9.02.2015р. 
«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо перевірки діяльності 
наукових установ НАН України з охорони інтелектуальної власності та 
трансферу технологій».  
 

Акад. Я.С. Яцків докладно поінформував присутніх про Розпорядження 
Президії НАН України № 61 від 9.02.2015 р. «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо перевірки діяльності наукових установ НАН України з 
охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій». 
 
УХВАЛИЛИ: Інформацію щодо Розпорядження Президії НАН України № 61 
від 9.02.2015 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо перевірки 
діяльності наукових установ НАН України з охорони інтелектуальної власності 
та трансферу технологій» взяти до відома. Призначити заступника вченого 
секретаря О.О. Сободара відповідальним за збереження охоронних документів 
на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова  Вченої ради ГАО НАН України    
                                                                                   акад.  НАН України  Я.С. Яцків; 
 
секретар   Ученої ради ГАО НАН України  
                                                                                               Л.М. Свачій. 


