
 1 

Національна академія наук України 

Головна астрономічна обсерваторія 

ПРОТОКОЛ  

засідання Вченої ради ГАО 

16.03.2017    № 5  

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 Вченої 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 

(вчений секретар), акад. НАН України Ю.І. Ізотов, чл.-кор. НАН України 

Р.І.Костик, чл.-кор. НАН України Л.С. Пілюгін, чл.-кор. НАН України 

Н.Г.Щукіна, д.ф.-м.н. П.П. Берцик, д.ф.-м.н. Н.Г. Гусєва, д.ф.-м.н. 

А.П.Відьмаченко, д.ф.-м.н. Я.В. Павленко, д.ф.-м.н. О.В. Мороженко, к.ф.-

м.н. П.П. Корсун, к.ф.-м.н. Б.О. Шахов, к.ф.-м.н. П.Ф. Лазоренко, к.ф.-м.н. 

І.Б. Вавилова, к.ф.-м.н. М.М. Медведський, к.ф.-м.н. І.В. Кулик, к.ф.-м.н. 

С.М. Осіпов 

 

                     ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

1. Атестація стипендіатів НАН України та Президента України для молодих    

    учених. 

2. Вибір кандидатури від ГАО НАН України для присудження стипендії НАН  

    України для молодих учених. 

3. Конкурс на заміщення вакантної  посади головного наукового співробітника  

    лабораторії фізики планетних систем відділу фізики тіл Сонячної системи та  

     інших планетних систем ГАО НАН України. 

4. Конкурс на заміщення вакантної  посади молодшого наукового співробітника  

     відділу АКІОЦ ГАО НАН України. 

5. Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Звітування  молодих учених –  стипендіатів НАН України та 

Президента України для атестації їхньої наукової роботи. 

 

Акад. Я.С. Яцків поінформував присутніх про лист з Президії НАН 

України № 9к/322-8 від 27.02.2017 р., де сказано про необхідність провести 

атестацію наукової роботи молодих учених – стипендіатів НАН України та 

Президента України. Далі голова Вченої ради Обсерваторії надав слово 

стипендіатам Президента України А.А. Василенкові й А.П. Бовчалюкові та 

стипендіатам НАН України Д.В. Добричевій, Ю.Л. Колесникові та С.М.Похвалі. 

А.А. Василенко, А.П. Бовчалюк, Д.В. Добричева, Ю.Л. Колесник і 

С.М. Похвала розповіли про їхню наукову роботу та відповіли на запитання 

присутніх. 

 

УХВАЛИЛИ:  За результатами відкритого голосування (за ― 19; проти — 0; 

утримались ― 0) затвердити звіти молодих учених: стипендіатів Президента 
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України А.А. Василенка й А.П. Бовчалюка та стипендіатів НАН України 

Д.В.Добричевої, Ю.Л. Колесника та С.М. Похвали про їхню наукову роботу. 

 

 

2.СЛУХАЛИ: Висунення кандидата на здобуття стипендії НАН України для 

молодих учених. 

 

Акад. Я.С. Яцків повідомив присутніх про оголошення конкурсу Президією  

НАН України на поточні вакансії для здобуття стипендій НАН України для 

молодих учених та перелічив умови конкурсу  (лист з Президії НАН України   

№ 9к/323-8 від 27.02.2017 р.). Далі доповідач поінформував, що на конкурс 

подали документи молоді вчені ГАО НАН України: А.І. Клюєва та М.В. Іщенко, 

яким і було надане слово. 

       А.І. Клюєва та М.В. Іщенко докладно розповіли про свої поточні наукові 

дослідження та відповіли на запитання присутніх.  

       За результатами відкритого голосування кандидатури А.І. Клюєвої та 

М.В.Іщенко були внесені до списку для таємного голосування. 

     Далі голова лічильної комісії П.П. Берцик повідомив про результати 

таємного голосування. 

    

    УХВАЛИЛИ: За результатами таємного голосування (за — 14; проти – 5; 

утримались – 0) рекомендувати від ГАО НАН України кандидатуру 

А.І.Клюєвої на поточну вакансію для здобуття стипендій НАН України для 

молодих учених. 

 

3. СЛУХАЛИ: Обговорення та вибір кандидатури  на заміщення вакантної  

посади головного наукового співробітника лабораторії фізики планетних систем 

відділу фізики тіл Сонячної системи та інших планетних систем. 

 

Акад. Я.С. Яцків повідомив присутніх про оголошення конкурсу на 

заміщення вакантної посади головного наукового співробітника лабораторії 

фізики планетних систем відділу фізики тіл Сонячної системи та інших 

планетних систем ГАО НАН України. Далі доповідач зазначив, що на конкурс 

документи подала одна особа ― в.о. головного наукового співробітника 

лабораторії фізики планетних систем відділу фізики тіл Сонячної системи та 

інших планетних систем ГАО НАН України А.П. Відьмаченко, якому і було 

надане слово. 

 

Д.ф.-м-н. А.П. Відьмаченко розповів про свою наукову та науково-

організаційну роботу та відповів на запитання присутніх. 

В обговоренні взяли участь: акад. Ю.І. Ізотов, В.К. Розенбуш. 

 

За результатами відкритого голосування кандидатуру А.П. Відьмаченка 

було внесено до списку для таємного голосування. 

Далі голова лічильної комісії П.П. Берцик повідомив про результати 

таємного голосування. 

    

    УХВАЛИЛИ: За результатами таємного голосування (за — 8; проти – 10; 

утримались – 0) не рекомендувати кандидатуру А.П. Відьмаченка на 

заміщення вакантної посади головного наукового співробітника лабораторії 
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фізики планетних систем відділу фізики тіл Сонячної системи та інших 

планетних систем ГАО НАН України. 

 

4. СЛУХАЛИ: Обговорення та вибір кандидатури на заміщення вакантної  

посади молодшого наукового співробітника відділу АКІОЦ ГАО НАН України. 

 

Акад. Я.С. Яцків повідомив присутніх про оголошення конкурсу на 

заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу 

АКІОЦ ГАО НАН України. Далі доповідач зазначив, що на конкурс документи 

подала одна особа ―  інж. І-ї категорії М.О. Соболенко, якій і було надане 

слово. 

 

М.О. Соболенко розповіла про свою наукову роботу та відповіла на 

запитання присутніх. 

В обговоренні взяли участь: акад. Ю.І. Ізотов, П.П. Берцик. 

 

За результатами відкритого голосування кандидатуру М.О. Соболенко 

було внесено до списку для таємного голосування. 

Далі голова лічильної комісії П.П. Берцик повідомив про результати 

таємного голосування. 

    

    УХВАЛИЛИ: За результатами таємного голосування (за — 17; проти – 2; 

утримались – 0) рекомендувати кандидатуру М.О. Соболенко на заміщення 

вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу «Астрокосмічний 

інформаційно-обчислювальний центр» (АКІОЦ) ГАО НАН України. 

 

5. Різне. 

 

а) СЛУХАЛИ: Про внесення НДР «Автоматизований наземний комплекс 

дальньої оптично-цифрової розвідки (АНКОР)» (науковий керівник: 

О.О.Святогоров) до тематичного плану наукових досліджень ГАО НАН України 

на 2017 р. 

 Акад. Я.С. Яцків надав слово О.О. Святогорову. 

 О.О. Святогоров розповів про запланований на 2017 р. другий етап 

досліджень з розроблення «Автоматизованого наземного комплексу дальньої 

оптично-цифрової розвідки (АНКОР). 

 

    УХВАЛИЛИ: Внести до тематичного плану наукових досліджень ГАО НАН 

України на 2017 р. НДР «Автоматизований наземний комплекс дальньої 

оптично-цифрової розвідки (АНКОР)» (науковий керівник: О.О. Святогоров). 

 

б)  СЛУХАЛИ: Про делегатів від ГАО НАН України на річну сесію Загальних 

зборів НАН України в 2017 р. 

Акад. Я.С. Яцків поінформував присутніх про запропонованих делегатів 

від Обсерваторії на річну сесію Загальних зборів НАН України 11–13 квітня 

поточного року: двох заступників директора з наукової роботи – П.П. Берцика 

та С.Г. Кравчука. 

 

УХВАЛИЛИ: Просити Президію НАН України внести до списку запрошених 

на річну сесію Загальних зборів НАН України 11–13 квітня 2017 р. заступника 



 4 

директора з наукової роботи П.П. Берцика та заступника директора з наукової 

роботи С.Г. Кравчука. 

 

в) СЛУХАЛИ: Про Розпорядження Президії НАН України № 171 від 09.03.  

2017 р.   

Акад. Я.С. Яцків поінформував присутніх щодо Розпорядження 

Президії НАН України № 171 від 09.03.2017 р. «Про квоти делегування 

наукових працівників для участі у сесії Загальних зборів НАН України 13 квітня 

2017 р.».  

    

УХВАЛИЛИ: Інформацію про Розпорядження Президії НАН України № 171 

від 9 березня 2017 р.  взяти до відома. 

 

г) СЛУХАЛИ: Про «Угоду про співробітництво між Казенним підприємством 

спеціального приладобудування «Арсенал» та Головною астрономічною 

обсерваторією НАН України у сфері астрономічної науки та космічного 

приладобудування».  

 

Акад. Я.С. Яцків поінформував присутніх стосовно «Угоди про 

співробітництво між Казенним підприємством спеціального приладобудування 

«Арсенал» та Головною астрономічною обсерваторією НАН України у сфері 

астрономічної науки та космічного приладобудування».  

    

УХВАЛИЛИ: Інформацію про «Угоду про співробітництво між Казенним 

підприємством спеціального приладобудування «Арсенал» та Головною 

астрономічною обсерваторією НАН України у сфері астрономічної науки та 

космічного приладобудування» взяти до відома. 

 

 

д)  СЛУХАЛИ: Про конкурс інноваційних ідей та проектів для перспективних 

космічних місій від молодіжних творчих груп і про конкурс ідей щодо 

корисного навантаження на платформу YuzhSat. 

Акад. Я.С. Яцків поінформував присутніх про лист з ІКД НАН України, 

де йдеться про конкурс №1 інноваційних ідей та проектів для перспективних 

космічних місій від молодіжних творчих груп і про конкурс №2 ідей щодо 

корисного навантаження на платформу YuzhSat. Доповідач зазначив, що 

організатори конкурсів просять визначити кандидатуру від ГАО НАН України 

для журі конкурсів. 

     

    УХВАЛИЛИ: Рекомендувати від ГАО НАН України кандидатуру д.ф.-м.н. 

А.П. Відьмаченка як члена журі конкурсу №1 інноваційних ідей та проектів для 

перспективних космічних місій від молодіжних творчих груп і конкурсу №2 

ідей щодо корисного навантаження на платформу YuzhSat. 

 

е)  СЛУХАЛИ: Деяку інформацію щодо розподілу фінансування з цільової 

НДР ГАО НАН України та щодо рейтингового оцінювання підрозділів 

Обсерваторії. 

Акад. Я.С. Яцків поінформував присутніх про те, що станом на перший 

квартал поточного року є 20 учасників цільової НДР ГАО, серед яких 6 молодих 

учених. Далі доповідач відмітив, що після 1 травня 2017 р.  П.П. Берцик 
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(заступник наукового керівника з цільової теми Обсерваторії) повинен провести 

конкурс проектів у рамках цієї НДР, результати якого будуть заслухані на 

засіданні Вченої ради ГАО НАН України.   

Акад. Я.С. Яцків зазначив, що до 30 квітня ц.р. слід провести рейтингове 

оцінювання діяльності наукових підрозділів Обсерваторії. 

 

 

  УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради ГАО НАН України            акад. НАН України  Я.С. Яцків,                                                                          

учений секретар                                                                               Л.М. Свачій 

 


