
Національна академія наук України
Головна астрономічна обсерваторія
ПРОТОКОЛ    засідання Вченої ради ГАО              
19.04.2018 р.    № 8
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).

ПРИСУТНІ: 16 членів Ученої ради  – акад. НАН України Я.С. Яцків (голова 
Вченої ради), к.ф.-м.н.  С.Г. Кравчук (заступник голови Вченої ради) к.ф.-м.н. 
Л.М.Свачій  (учений секретар Ученої ради), акад. НАН України  Ю.І. Ізотов, 
чл.-кор. НАН України Л.С. Пілюгін, чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна, чл.-
кор. НАН України Р.І. Костик, д.ф.-м.н. Я.В. Павленко, д.ф.-м.н. Н.Г. Гусєва, 
д.ф.-м.н.  Ж.М. Длугач,  к.ф.-м.н.  П.П. Корсун, к.ф.-м.н.  І.Б. Вавилова,  к.ф.-
м.н.  А.А.  Василенко,  к.ф.-м.н.  В.К.  Тарадій,  к.т.н.  І.І. Синявський, 
В.Л.Костюченко  (голова профспілки).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про публікаційну активність ГАО НАН України 
   (доповідають акад. НАН України   Я.С. Яцків,  к.ф.-м.н. С.Г. Кравчук, 
      к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова).
2. Про можливі зміни в структурі ГАО НАН України.
3.  Різне.

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

1. СЛУХАЛИ: Про публікаційну активність ГАО НАН України.

Голова Вченої ради ГАО НАН України акад. НАН України  Я.С. Яцків 
розповів про те, що 11 квітня 2018 р. відбулася церемонія нагородження Web of 
Science Award 2018,   котру  організувала  компанія  Clarivate Analytics за 
підтримки МОН України,  НАН України й МОЗ України. У рамках церемонії 
відбувся  семінар  «Наукові  видання  України:  реалії  та  перспективи»,  де 
Я.С.Яцків, серед інших, виступив із доповіддю. Відзнаки Web of Science Award 
2018 вручено 24 номінантам в 11 номінаціях. Зокрема, в номінації «Лідер науки 
України: Високоцитовані автори» нагороду отримали дев’ять науковців нашої 
держави,  серед  яких  співробітник  ГАО  НАН  України  акад.  НАН  України 
Ю.І.Ізотов,  а  ГАО НАН України  отримала  диплом в  номінації  «Лідер  науки 
України: найкраща публікаційна стратегія». 

Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово к.ф.-м.н. С.Г. Кравчукові.
С.Г.  Кравчук розповів  про діяльність  редакційної  колегії  та  команди 

журналу  «Кинематика  и  физика  небесных  тел»  впродовж  2016−2018  рр. 
Зокрема,  за  цей час у журналі  (16 чисел)  опубліковано 90 статей,   половина 
авторів  яких  є  співробітниками  ГАО  НАН  України,  АО  КНУ  ім.  Тараса 
Шевченка,  ІКД НАН та  ДКА України)  (м.  Київ),  а  20% авторів  цих  статей 
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працюють за кордоном. За 2016, 2017 рр. та перший квартал поточного року 
відхилено 25 статей, у портфелі редакції станом на 20 квітня 2018 р. є десять 
статей. Насамкінець С.Г. Кравчук висловив бажання, щоб науковці ГАО НАН 
України активніше подавали статті до журналу «Кинематика и физика небесных 
тел». 

Після виступу С.Г. Кравчук відповів на запитання (акад. НАН України 
Я.С. Яцків).

Акад.  НАН України  Я.С.  Яцків:  Дякуємо  членам  редакційної  колегії 
журналу «Кинематика и физика небесных тел».  Просимо завідувачів  відділів 
надати  пропозиції  щодо  кандидатур  рецензентів  цього  журналу,  котрі 
працюють  за  кордоном.  Окремо  дякуємо  В.М.  Клименкові  (відповідальний 
секретар редакції) та О.В. Клименко за продуктивну роботу в журналі. Дякуємо 
редакторам і рецензентам, котрі впродовж 2016, 2017 рр. та першого кварталу 
поточного року працювали найактивніше: д.ф.-м.н. В.М. Івченкові, акад. НАН 
України Ю.І. Ізотову, к.ф.-м.н. В.Я. Чолієві, д.ф.-м.н. Я.В. Павленкові, д.ф.-м.н. 
М.І.  Стоділці,  д.ф.-м.н.  М.І.  Міщенку,  д.ф.-м.н.  Ю.Г.  Шкуратову.  Пропоную 
таку подяку сформулювати в ухвалі цього засідання Вченої ради ГАО.

В  обговоренні  виступу  С.Г.  Кравчука  ще  взяли  участь:  чл.-кор.  НАН 
України Н.Г. Щукіна,  І.І. Синявський, І.Б. Вавилова, чл.-кор. НАН України 
Р.І. Костик.

 
Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово к.ф.-м.н. І.Б. Вавиловій. 
І.Б. Вавилова докладно проінформувала присутніх про стан справ щодо 

видання наукового журналу «Космічна наука і технологія».
Після виступу   І.Б. Вавилова   відповіла на запитання    (чл.-кор. НАН 

України Н.Г. Щукіна).

Акад.  НАН  України Я.С.  Яцків:  ГАО  недавно  передала  журнал 
«Космічна  наука  і  технологія»  видавничому  домові  «Академперіодика». 
Дякуємо членам редакційної колегії   журналу «Космічна наука і  технологія». 
Окремо дякуємо О.В. Клименко, котра є відповідальним секретарем редакції та 
керівником видавничої групи (на громадських засадах) за продуктивну роботу в 
журналі.  Дякуємо  редакторам  і  рецензентам,  котрі  працювали найактивніше: 
д.ф.-м.н. В.М. Івченкові, чл.-кор. НАН України О.В. Пилипенкові, акад. НАН 
України О.М. Івасишину,   чл.-кор. НАН України Є.А. Кордюм, чл.-кор. НАН 
України О.П. Федорову. Пропоную таку подяку сформулювати в ухвалі цього 
засідання Вченої ради ГАО.

Акад.  НАН  України  Я.С.  Яцків надав  слово  акад.  НАН  України 
Ю.І.Ізотову. 

Акад. НАН України Ю.І. Ізотов розповів про стан справ щодо видання 
наукового журналу «Advances in Astronomy and Space Physics».

Акад. НАН України Я.С. Яцків: Пропоную висловити подяку акад. НАН 
України Юрієві Івановичу Ізотову за його плідну роботу на посаді головного 
редактора журналу «Advances in Astronomy and Space Physics».

 Оголошую конкурс на посаду головного редактора журналу «Advances 
in  Astronomy and Space Physics».  Цю посаду має обіймати співробітник ГАО 
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НАН України або КНУ ім. Тараса Шевченка. Прошу впродовж місяця подати 
пропозиції  щодо кандидатур  на заміщення  цієї  посади.  Також ми попросимо 
наших колег з КНУ ім. Тараса Шевченка подати пропозиції. 

Крім трьох наукових журналів, про які уже докладно сказано, ГАО НАН 
України, як Ви знаєте, видає ще щорічник «Астрономічний календар» і часопис 
«Світогляд». Це науково-популярні видання.

УХВАЛИЛИ: 
Інформацію про публікаційну діяльність ГАО НАН України взяти до 

відома. 
Висловити подяку к.ф.-м.н.  В.М. Клименкові  (відповідальний секретар 

редакції)  та О.В. Клименко за продуктивну роботу в журналі  «Кинематика и 
физика небесных тел».  Висловити подяку редакторам і  рецензентам журналу 
«Кинематика  и  физика  небесных  тел»,  котрі  впродовж  2016,  2017  рр.  та 
першого  кварталу  поточного  року  працювали  найактивніше:  д.ф.-м.н. 
В.М.Івченкові, акад. НАН України Ю.І. Ізотову, к.ф.-м.н. В.Я. Чолієві, д.ф.-м.н. 
Я.В.  Павленкові,  д.ф.-м.н.  М.І.  Стоділці,  д.ф.-м.н.  М.І.  Міщенку,  д.ф.-м.н. 
Ю.Г.Шкуратову.

Висловити  подяку О.В.  Клименко − керівникові  видавничої  групи  (на 
громадських  засадах)  і  відповідальному  секретареві  редакції  журналу 
«Космічна  наука  і  технологія»  за  продуктивну  роботу  в  цьому  журналі. 
Висловити подяку  редакторам і рецензентам, цього видання, котрі працювали 
найактивніше:  д.ф.-м.н.  В.М.  Івченкові,  чл.-кор.  НАН  України  О.В. 
Пилипенкові, акад. НАН України О.М. Івасишину,  чл.-кор. НАН України Є.А. 
Кордюм, чл.-кор. НАН України О.П. Федорову.

Висловити подяку акад. НАН України Ю.І. Ізотову за його плідну роботу 
на  посаді  головного  редактора  журналу  «Advances  in  Astronomy  and  Space 
Physics».

2. СЛУХАЛИ: Про можливі зміни в структурі ГАО НАН України. 

Голова  Вченої  ради  академік  НАН  України  Я.С.  Яцків: Надійшло 
офіційне  звернення  ІТФ  НАН  України  до  ГАО  НАН  України  з  проханням 
звільнити акад. НАН України, д.ф.-м.н. Ю.І. Ізотова  та д.ф.-м.н. Н.Г. Гусєву у 
зв’язку з тим, що вони у другому кварталі 2018 р. будуть зараховані до штату 
ІТФ НАН України у відділ астрофізики та елементарних частинок.

У ГАО відділ фізики зір і галактик збережеться. НДР, яку зараз очолює 
акад. НАН України Ю.І. Ізотов, очолить чл.-кор. НАН України Л.С. Пілюгін. У 
вересні ц.р. ГАО оголосить конкурс на заміщення вакантної посади завідувача 
відділу фізики зір і галактик. До оголошення конкурсу цей відділ може очолити 
С.Г. Кравчук (тоді у цей відділ перейде лабораторія швидкоплинних процесів у 
зірках;  С.Г.  Кравчук  залишиться  і  на  посаді  заступника  директора)  або 
П.П.Берцик (тоді у цей відділ перейде М.О. Соболенко та аспірант П.П. Берцика 
В.О.  Самохін;  П.П.  Берцик   водночас  залишиться  на  посаді  заступника 
директора). Пропоную Вам висловити свої думки щодо цього.

В  обговоренні  питання  взяли  участь:  В.К.  Розенбуш,  І.Б.  Вавилова, 
акад. НАН України Я.С. Яцків.
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Акад. НАН України  Я.С. Яцків: Подякуймо академікові НАН України, 
д.ф.-м.н.  Юрієві  Івановичу Ізотову та  д.ф.-м.н.  Наталії  Григорівні  Гусєвій  за 
їхню надзвичайно продуктивну роботу!

 До кінця  цього року вони залишаються членами нашої Вченої ради. А 
на 2019 р. це буде залежати від того, яка кількість членів Вченої ради ГАО може 
бути з інших установ

УХВАЛИЛИ:  Інформацію про можливі зміни в структурі ГАО НАН України 
взяти до відома.

3. Різне.

а) СЛУХАЛИ:  Про лист Українського міжнародного комітету з питань науки і 
культури при Національній академії наук України (КНК при НАНУ) № 284. 

Голова Вченої ради академік НАН України  Я.С. Яцків проінформував 
присутніх  про  лист  Українського  міжнародного  комітету  з  питань  науки  і 
культури при Національній академії наук України (КНК при НАНУ) керівникам 
наукових установ НАН України (№ 284). У листі сказано, що КНК при НАНУ 
планує  взяти  участь  в  організації  заходів  для  залучення  представників 
української наукової діаспори до обговорення проблем реформування науки в 
Україні,  та  сформульовано  прохання  надати  інформацію  про  вчених  тієї  чи 
іншої установи, котрі виїхали за кордон і працюють в науковій сфері. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про лист Українського міжнародного комітету з 
питань науки і культури при Національній академії наук України (КНК при 
НАНУ) № 284 взяти до відома.

б) СЛУХАЛИ:  Про проект «Велика українська енциклопедія».

Акад. НАН України Я.С. Яцків розповів про проект «Велика українська 
енциклопедія»  (ВУЕ) − багатотомне  енциклопедичне  видання  універсального 
характеру,  публікацію якого заплановано на 2013—2026 рр. згідно з Указами 
Президента  України  №  1/2013  «Про  Велику  українську  енциклопедію»  та 
№7/2015 «Питання підготовки та видання Великої  української  енциклопедії». 
Видання покликане систематизувати і сприяти поширенню наукових знань про 
розвиток людської цивілізації та внесок України у світову історію й культуру.
Основна мета «Великої української енциклопедії» — подати для найширшого 
читацького  загалу  систематизований  набір  сучасних  достовірних  наукових 
відомостей  з  усіх  галузей  людських  знань  у  зручному  для  користування 
форматі.  Крім  паперової,  започатковано  електронну  онлайн-версію 
енциклопедії.  За  попередніми планами,  обсяг  енциклопедії  становитиме 70—
100  тис.  статей  у  30  паперових  томах.  28  березня  2017  р.  у  Великому 
конференц-залі  НАН  України  відбулася  презентація  першого  тому  «Великої 
української енциклопедії» («А — Акц»).
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Насамкінець доповідач наголосив, що співробітники ГАО НАН України 
теж запрошуються до співпраці над ВУЕ.

УХВАЛИЛИ: Інформацію про проект «Велика українська енциклопедія» взяти 
до відома.

в) СЛУХАЛИ:  Про лист від ДКА України №1582/10-К6.1/18 від 26.03.2018 р. 
щодо співробітництва з Італією.

Голова Вченої ради академік НАН України  Я.С. Яцків проінформував 
про лист від Державного космічного агентства України №1582/10-К6.1/18 від 
26.03.2018  р.  щодо  співробітництва  з  Італією.  В  листі  розказано  про 
«Аерокосмічний консорціум Сардинії» та про те, що керівництво Консорціуму 
висловило  свою  зацікавленість  у  налагодженні  контактів  з  українськими 
фахівцями  за  такими  напрямами  співробітництва:  астрофізика,  моніторинг 
Землі та дослідження космічного простору, супутникові послуги, БПЛА. Після 
цього доповідач  попросив подавати пропозиції  щодо такого  співробітництва, 
зазначивши, що роздруковка листа з додатками буде у вченого секретаря ГАО 
НАН України. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про  лист  від  ДКА  України  №1582/10-К6.1/18  від 
26.03.2018 р. щодо співробітництва з Італією взяти до відома.

г) СЛУХАЛИ:  Про планування конференцій у ГАО НАН України на 2019 р.

Голова  Вченої  ради  академік  НАН  України  Я.С.  Яцків:  Прошу 
завідувачів   наукових  підрозділів  у  найближчі  кілька  днів  подати  вченому 
секретареві  пропозиції  щодо  проведення  конференцій  у  ГАО  НАН  України 
впродовж 2019 р. Для кожної конференції вкажіть назву, кількість учасників та 
орієнтовний обсяг фінансування. Пропоную внести до плану заходів на 2019 р. 
Міжнародну наукову конференцію «Астрономія в Україні:  екскурс у минуле, 
стан  сьогодення  та  погляд  у  майбутнє» (International  Scientific  Meeting 
«Astronomy in Ukraine. An excursion into the past, a state of present and a look into 
the future»), присвячену 75-річчю з часу заснування ГАО НАН України. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію щодо  планування конференцій у ГАО НАН України 
на 2019 р. взяти до відома.

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

учений секретар Ученої ради ГАО НАН України       ________  Л.М. Свачій.
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