
Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія 
 
ПРОТОКОЛ  засідання Вченої ради ГАО               
24.03.2022 р. № 2 
м. Київ 
 
Учену раду ГАО НАН України в складі 25 чоловік затверджено Постановою Бюро Відділення 
фізики й астрономії НАН України від 4 липня 2017 р. (протокол № 5) зі змінами, 
затвердженими Постановами Бюро Відділення фізики й астрономії НАН України від 18 грудня 
2018 р. (протокол № 9) та від 24 грудня 2019 р. (протокол № 10). 

 
 
ПРИСУТНІ:   
18 член Ученої ради ГАО НАН України – акад. НАН України Я.С. Яцків (голова Вченої ради 
ГАО НАН України), к.ф.-м.н. С.Г. Кравчук, О.О.  Сободар (в.о. ученого секретаря Ученої 
ради ГАО НАН України), чл.-кор. НАН України Р.І. Костик,  чл.-кор. НАН України Л.С. 
Пілюгін, чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна, чл.-кор. НАН України І.Б. Вавилова, д.ф.-м.н. 
П.П. Берцик, д.ф.-м.н. Я.В. Павленко, к.ф.-м.н. О.А. Велесь, д.ф.-м.н. Б.Ю. Жиляєв д.ф.-
м.н. Ю.І. Федоров, к.ф.-м.н. М.М. Медведський, к.ф.-м.н. С.М. Осіпов, к.ф.-м.н. П.Ф. 
Лазоренко, к.т.н. І.І. Синявський, О.В. Компанієць (голова Ради молодих учених), В.Л. 
Костюченко (голова профспілки). 

 
-------------------------- 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

1. Про роботу ГАО в умовах воєнного стану. 
2. Про затвердження складу Редакційної колегії КФНТ 
3. Звіти стипендіатів НАН та Президента України за звітний період. 
4. Різне 
 

1. СЛУХАЛИ: Про роботу ГАО в умовах воєнного стану. 

Я.С. Яцків розпочав засідання Вчено ради ГАО з хвилини мовчання. 
 

М.М. Медведський повідомив, що розпочалися роботи по розробці системи захисту 
унікальних об’єктів, які ведуть зйомки з борта штучних супутників Землі та було ініційовано 
зупинку підтримки ГЛОНАС й заборону доступу до ГНСС даних російськими користувачами. 
Було проінформовано, що станції продовжують спостерігати, але дані зберігаються на 
станціях, а якщо відправляються то вони не доступні до скачування у дистанційному режимі. 
Було підтверджено, що ГНСС продовжує свою роботу й була проведена підготовка для 
спостереження покриття зір астероїдами, а також на всіх станціях проведені роботи по 
збереженню спостережного інвентаря. 
 

Уточнюючі запитання зробили Я.С. Яцків, Р.І. Костик. 
 

Н.Г. Щукіна запевнила,  що науковці готові працювати, але сонячний телескоп не 
працює, однак наукова робота продовжується.  
 



С.М. Осіпов додав, що зі статистки останніх років початок лютого та березня не 
найкращий період для спостережень, тому спостереження розпочнеться з квітня, запевнив, що 
з сонячним телескопом все гаразд. 
 

Б.Ю. Жиляєв проінформував, що всі співробітники працюють на віддаленому режимі. 
 

Я.В. Павленко повідомив, що попри складні умови відділ працює нормально, 1 стаття 
подана до друку. 
 

П.П. Берцик проінформував, що всі працівники займаються науковою роботу, вийшло 
2 статті, виділив основні напрямки роботи. 
 

І.Б. Вавилова підтвердила, що всі працівники продовжують наукову роботу, ряд 
статей подані до друку. 
 

О.А. Велесь повідомив, що двічі не працював інтернет, однак це вдалося виправити, 
також додав, що у зв’язку з обставинами працівникам відділів можуть виключати комп’ютери 
без попереднього повідомлення у зв’язку з необхідними роботами. 
 

І.І. Синявський проінформував, що всі роботи ведуться нормально за виключенням 
вимірювання ряду показників, ведеться робота по підготовці статей по тематиці відділу. 
 

С.Г. Кравчук проінформував, що працівники виконують свої обов’язки, 1 номер 
КФНТ зданий до друку, однак зупинилися роботи на АЗТ-2. 
 

Уточнюючі запитання зробив Я.С. Яцків. 
 

Я.С. Яцків повідомив, що господарські служби задіяні найактивніше, працює служба 
охорони, з’являється багато проблем та вийшла з ладу сирена. Проінформував про режим 
роботи в ГАО відповідно до військового стану і постанов НАН України. Попросив подавати 
дані в який трудових відносинах знаходяться працівники. 
 
УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу Редакційної колегії КФНТ. 
 

Я.С. Яцків нагадав історію створення журналу «Кінематика і фізика небесних тіл», 
зазначив, що ідея реалізовувалася зі складнощі, особливо з пошуком назви відповідної назви. 
Зазначив про рідкі зміни складу редколегії. Були загадані ті науковці, які активно працювали 
але відійшли у вічність – В. Г. Булацин, В. Г. Кручененко, Ж. Ковалевський, М. Міщенко. 
Оголосив подяку тим науковцями, які перестали з різних причин активно працювати в 
журналі, а саме - О. Кришталю, О. Мороженку, Т. Костюку, Я. Стенфло.   

 

УХВАЛИЛИ: Виключити зі складу редакційної колегії громадянина РФ А.М. Черапащука. 

УХВАЛИЛИ: оголосити О. Кришталю, О. Мороженку, Т. Костюку, Я. Стенфло подяки за 
багатолітню плідну працю за роботу в редколегії КФНТ. 

 

Я.С. Яцків - Як вам відомо, у нас була активна обговорення хто і як буде працювати. 
Нагадую, що кількість членів редакційної колегії редакторів не може становити більше 17 осіб, 
що є прийнятно для нашого журналу. Під час загальних дебатів та обговорення найбільш 
оптимальною фігурою головного редактора було визначено Л.С. Пілюгіна, заступник 
С.Г. Кравчук, відповідальний секретар О. Сергієнко. Я рекомендую, щоб всі керівники відділу 



стали членами редколегії, а саме М.М. Медведський, І.І. Синявський, Н.Г. Щукіна, 
Я.В. Павленко, П.П. Берцик, І.Б. Вавилова, а також всі члени академії Наук теж стають 
членами редколегії, тобто, І.Р. Костик. Ми також запрошуємо представників інших 
обсерваторії, а саме І. Андронова, І. Бельську, Б. Новосядлого, В. Чолія, В. Івченка чи 
Л. Чорногора, а також ще двух науковців закордону. 

О.А. Велес уточнив, чому не можна вибрати головного редактора, а головний редактор 
обирає редакційну колегію, яку вже потім затверджується вченою радою. 
 

І.Б. Вавилова зробила пропозиції, щоб до складу редколегії призначити науковців за 
тематикою і зробити компромісний варіант з ідеями Я. Яцківа. Також вона запропонувала 
виключити себе зі складу редколегії через те, що займається журналом «Космічною наукою та 
технологіями». Уточнила, щодо посади радника головного редактора та запропонувала 
зробити посаду почесного редактора. 
 

П.П. Берцик навів приклад редколегію Astronomy and Astophisics, та вказав кількість 
редакторів та їх відповідальність та обов’язки. 
 

Л.С. Пілюгін уточнив щодо кількості видань на рік, а також зазначив про малу кількість 
молодих авторів у журналі. 

 
Я.С. Яцків уточнив про регламентні обмеження. 
 
О.М. Сергієнко зазначила, що на посаді секретаря має бути людина з яким буде зручно 

працювати головному редактору і тому ця посада має вирішуватися саме головним 
редактором, оскільки від комунікації залежити дуже багато ефективності. Тому вона 
погоджується лише за умови, що Л.С. Пілюгіна задовольняє її кандидатура. 

 
УХВАЛИЛИ: висловити подяку головному редактору та його заступнику за багаторічну 

плідну роботу. Затвердити керівний склад – Л.С. Пілюгін, заступник С. Г. Кравчук, 
відповідальний секретар О. Сергієнко та розглянути склад редакційної колегії журналу 
«Кінематика і фізика небесних тіл» запропонований керівним складом журналу. 

 
Я.С. Яцків - це престиж і відповідальність ГАО видавати такий журнал, який відображає 

рівень астрономічної науки в Україні та який відомий науковій спільноті у світі. Напевно, 
кінчиться війни та ми з вами подумаємо над заходами, які треба вжити, щоб підняти рівень 
нашого журналу так як належить. Як екс-головний редактор я оголошую про запровадження 
премії – для двох молодих науковців України, які друкуються у нашому журналі і за рішенням 
Вченої ради їх роботи визнані як такі, які мають першу та другу премію. Перша премія – 200 
дол. США, друга – 100 дол. США. Враховуються роботи молодих астрономів України 
опублікованих в поточному році у КФНТ. Головна премія – будь-якому працівникові ГАО, 
який надрукував рейтингову статтю в журналі за попередній рік і яка отримала найкращі 
наукометричні показники (кількість цитувань, кількість скачувань тощо) і це визначає Вчена 
рада, а не редколегія. Члени редколегії також можуть претендувати на цю премію. Ця премія 
300 дол США. Підкреслюю за рік попередній. Ці кошти не відносяться до грошей ГАО НАН 
України. Премії не є обов’язковою, якщо Вчена рада не зможе визначити таку статтю. 

 
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про створення премії для авторів журналу 

«Кінематика і фізика небесних тіл». 
 

3. СЛУХАЛИ: Звіти стипендіатів НАН та Президента України за звітний період. 



 
а) Звіт молодої вченої ― стипендіатки Президента України Соболенко М.О. про її 
наукову роботу; 
б) звіт молодої вченої ― стипендіатки Президента України Шубіної О.С. про її 
наукову роботу; 
в) звіт молодого вченого ― стипендіата НАН України Василенка А.А. про його 
наукову роботу; 
г) звіт молодого вченого ― стипендіата НАН України Добричевої Д.В. про її наукову 
роботу; 
д) звіт молодого вченого ― стипендіата НАН України Бабика Ю.В. про його наукову 
роботу. 

 
УХВАЛИЛИ: За результатами відкритого голосування членів Ученої ради ГАО НАН 

України (за − 18, проти − 0, утрималися − 0) затвердити звіти молодих учених ― стипендіатів 
Президента України та НАН України за звітний проміжок. 
 

4. Різне. 
 
СЛУХАЛИ:  
Заяву н.с. відділу позагалактичної астрономії та астро-інформатики Пулатової Н.Г. про 

наукове стажування в Інституті Макса Планки (Німеччина) з 10 березня 2022 року по 10 
вересня 2022 року зі збереженням заробітної платні. 

 
УХВАЛИЛИ:    
Задовольнити заяву н.с. відділу позагалактичної астрономії та астро-інформатики 

Пулатової Н.Г. про наукове стажування в Інституті Макса Планки (Німеччина) з 10 березня 
2022 року по 10 вересня 2022 року зі збереженням заробітної платні. 

 
СЛУХАЛИ:  
Заяву с.н.с. відділу позагалактичної астрономії та астро-інформатики Сергієнко О.М. 

про наукове стажування в Інституті ядерних досліджень ПАН (Польща) з 21 березня 2022 року 
по 20 червня 2022 року зі збереженням заробітної платні. 

 
УХВАЛИЛИ:    
Задовольнити заяву с.н.с. відділу позагалактичної астрономії та астро-інформатики 

Сергієнко О.М. про наукове стажування в Інституті ядерних досліджень ПАН (Польща) з 21 
березня 2022 року по 20 червня 2022 року зі збереженням заробітної платні. 

 
Я.С. Яцків - Під час обговорення я піднімав питання про доцільність ГАО НАН 

України стати співзасновником Advances in Astronomy and Space Physics, коли ним займався 
В.Я. Чолій, а також коли там працював Ю.І. Ізотов. Журнал втратив рейтинговість по 
виданнях. Через те що цей журнал не виходить до наукометричних баз я не бачу доцільності, 
щоб ГАО НАН України залишалося співзасновником цього журналу. Остаточно рішення буде 
прийняте після обговорення.  
 

УХВАЛИЛИ:   Інформацію взяти до відома. 
 
Голова Вченої ради ГАО НАН України ________акад. НАН України Я.С. Яцків,                  
 
В.о ученого секретаря Ученої ради ГАО НАН України       ________  О.О. Сободар 


