
Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія 
 
ПРОТОКОЛ  засідання Вченої ради ГАО               
30.03.2021 р. № 5 
м. Київ 
 
Учену раду ГАО НАН України в складі 26 чоловік затверджено Постановою Бюро Відділення 
фізики і астрономії НАН України від 4 липня 2017 р. (протокол № 5) зі змінами, 
затвердженими Постановами Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України від 18 грудня   
2018 р. (протокол № 9) та 24 грудня 2019 р. (протокол № 10). 
 
ПРИСУТНІ:  
17 членів Ученої ради  – акад. НАН України Я.С. Яцків (голова Вченої ради), к.ф.-м.н. 
С.Г.Кравчук (заступник голови Вченої ради), О.О. Сободар (т.в.о. ученого секретаря Ученої 
ради), чл.-кор. НАН України Р.І. Костик, чл.-кор. НАН України Л.С. Пілюгін, чл.-кор. НАН 
України І.Б. Вавилова, д.ф.-м.н. Ж.М. Длугач, д.ф.-м.н. П.П. Берцик, д.ф.-м.н. 
Я.В.Павленко, к.ф.-м.н. М.М. Медведський, к.ф.-м.н. О.А. Велесь, О.В. Компанієць (голова 
Ради молодих учених), к.ф.-м.н. П.Ф. Лазоренко, к.ф.-м.н. С.М. Осіпов, к.ф.-м.н. А.А. 
Василенко, к.ф.-м.н. Б.О. Шахов, д.ф.-м.н. Ю.І. Федоров. 

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

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

1. Розгляд кандидатур на вакансії академіків та членів-кореспондентів НАН України. 

СЛУХАЛИ:  Про підтримку кандидатури доктора фізико-математичних наук, директора 
Інституту електронної фізики НАН України Гомонай Ганни Миколаївни у виборах на 
вакансію члена-кореспондента Національної академії наук України за спеціальністю 
«Експериментальна фізика, атомні явища» (Відділення фізики і астрономії Національної 
академії наук України). 
 
УХВАЛИЛИ: За результатами відкритого голосування підтримати кандидатуру доктора 
фізико-математичних наук, директора Інституту електронної фізики НАН України Гомонай 
Ганни Миколаївни у виборах на вакансію члена-кореспондента Національної академії наук 
України за спеціальністю «Експериментальна фізика, атомні явища» (Відділення фізики і 
астрономії Національної академії наук України).   
 

СЛУХАЛИ:  Про підтримку кандидатури доктора фізико-математичних наук, головного 
наукового співробітника НДІ «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова Жука Олександра Івановича у виборах на вакансію члена-
кореспондента Національної академії наук України за спеціальністю «Астрофізика, 
космологія» (Відділення фізики і астрономії Національної академії наук України). 
 

УХВАЛИЛИ: За результатами відкритого голосування підтримати кандидатуру доктора 
фізико-математичних наук, головного наукового співробітника НДІ «Астрономічна 
обсерваторія» Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Жука Олександра 
Івановича у виборах на вакансію члена-кореспондента Національної академії наук України за 
спеціальністю «Астрофізика, космологія» (Відділення фізики і астрономії Національної 
академії наук України).   



 
СЛУХАЛИ:  Про підтримку кандидатури доктора фізико-математичних наук, професора, 
члена-кореспондента НАН України, завідувача відділу в Інституті фізики конденсованих 
систем НАН України Головача Юрія Васильовича у виборах на вакансію дійсного члена 
Національної академії наук України за спеціальністю «Теоретична фізика» (Відділення фізики 
і астрономії Національної академії наук України). 
 

УХВАЛИЛИ: За результатами відкритого голосування  підтримати кандидатуру доктора 
фізико-математичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, завідувача відділу 
у Інституті фізики конденсованих систем НАН України Головача Юрія Васильовича 
у виборах на вакансію дійсного члена Національної академії наук України за спеціальністю 
«Теоретична фізика» (Відділення фізики і астрономії Національної академії наук України).   
 

СЛУХАЛИ:  Про підтримку кандидатури доктора фізико-математичних наук, професора, 
головного наукового співробітника, директора Астрономічної обсерваторії Львівського 
університету Новосядлого Богдана Степановича у виборах на вакансію члена-кореспондента 
Національної академії наук України за спеціальністю «Астрофізика, космологія» (Відділення 
фізики і астрономії Національної академії наук України). 
 
УХВАЛИЛИ: За результатами відкритого голосування підтримати кандидатуру доктора 
фізико-математичних наук, професора, головного наукового співробітника, директора 
Астрономічної обсерваторії Львівського університету Новосядлого Богдана Степановича у 
виборах на вакансію члена-кореспондента Національної академії наук України за 
спеціальністю «Астрофізика, космологія» (Відділення фізики і астрономії Національної 
академії наук України).   
 

СЛУХАЛИ:  Про підтримку кандидатури доктора фізико-математичних наук, професора, 
члена-кореспондента НАН України, завідувача відділу в Інституті  теоретичної фізики ім. 
М.М. Боголюбова НАН України Лева Богдана Івановича у виборах на вакансію дійсного члена 
Національної академії наук України за спеціальністю «Теоретична фізика» (Відділення фізики 
і астрономії Національної академії наук України). 
 
УХВАЛИЛИ: За результатами відкритого голосування  підтримати кандидатуру доктора 
фізико-математичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, завідувача відділу 
у Інституті  теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України Лева Богдана Івановича у 
виборах на вакансію дійсного члена Національної академії наук України за спеціальністю 
«Теоретична фізика» (Відділення фізики і астрономії Національної академії наук України).   
 

СЛУХАЛИ:  Про підтримку кандидатури доктора фізико-математичних наук, професора, 
директора Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича Ангельского Олега В’ячеславовича у виборах на 
вакансію члена-кореспондента Національної академії наук України за спеціальністю 
«Кореляційна і сингулярна оптика» (Відділення фізики і астрономії Національної академії 
наук України). 
 
УХВАЛИЛИ: За результатами відкритого голосування підтримати кандидатуру доктора 
фізико-математичних наук, професора, директора Інституту фізико-технічних та 
комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
Ангельского Олега В’ячеславовича у виборах на вакансію члена-кореспондента Національної 



академії наук України за спеціальністю «Кореляційна і сингулярна оптика» (Відділення фізики 
і астрономії Національної академії наук України).   
 

СЛУХАЛИ:  Про підтримку кандидатури доктора фізико-математичних наук, професора, 
члена-кореспондента НАН України, заступника директора та завідувача відділу в Інституті 
фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України Кладька Василя Петровича у 
виборах на вакансію дійсного члена Національної академії наук України за спеціальністю 
«Експериментальна фізика квантових матеріалів» (Відділення фізики і астрономії 
Національної академії наук України). 
 
УХВАЛИЛИ: За результатами відкритого голосування  підтримати кандидатуру доктора 
фізико-математичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, заступника 
директора та завідувача відділу в Інституті фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова 
НАН України Кладька Василя Петровича у виборах на вакансію дійсного члена Національної 
академії наук України за спеціальністю «Експериментальна фізика квантових матеріалів» 
(Відділення фізики і астрономії Національної академії наук України).   
 

СЛУХАЛИ:  Про підтримку кандидатури доктора фізико-математичних наук, професора, 
члена-кореспондента НАН України, завідувача відділу в Інституті теоретичної фізики ім. 
М.М. Боголюбова НАН України Гусиніна Валерія Павловича у виборах на вакансію дійсного 
члена Національної академії наук України за спеціальністю «Теоретична фізика» (Відділення 
фізики і астрономії Національної академії наук України). 
 
УХВАЛИЛИ: За результатами відкритого голосування  підтримати кандидатуру доктора 
фізико-математичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, завідувача відділу 
в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України Гусиніна Валерія 
Павловича у виборах на вакансію дійсного члена Національної академії наук України за 
спеціальністю «Теоретична фізика» (Відділення фізики і астрономії Національної академії 
наук України).   
 

СЛУХАЛИ:  Про підтримку кандидатури доктора геологічних наук, професора, завідувача 
відділу в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна Орлюка Михайла Івановича у виборах на 
вакансію члена-кореспондента Національної академії наук України за спеціальністю 
«Геофізика» (Відділення наук про Землю Національної академії наук України). 
 
УХВАЛИЛИ: За результатами відкритого голосування підтримати кандидатуру доктора 
геологічних наук, професора, завідувача відділу в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна  
Орлюка Михайла Івановича у виборах на вакансію члена-кореспондента Національної 
академії наук України за спеціальністю «Геофізика» (Відділення наук про Землю Національної 
академії наук України). 
 

Голова Вченої ради ГАО НАН України ________акад. НАН України Я.С. Яцків,                    
 
 
Т.в.о ученого секретаря Ученої ради ГАО НАН України       ________  О.О. Сободар 
 


