
Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія 
 
ПРОТОКОЛ  
засідання дирекції 
28.05.2019  № 4 
м. Київ 
 
ПРИСУТНІ:  
акад. НАН України Я.С. Яцків (директор ГАО НАН України), С.Г. Кравчук (заст. директо-
ра з наукової роботи), П.П. Берцик (заст. директора з наукової роботи), Р.Р. Кондратюк 
(заст. директора зі загальних питань), Л.М. Свачій (уч. секретар), Я.В. Павленко, П.П. Ко-
рсун, І.П. Крячко, О.А. Велесь, І.І. Синявський, А.І. Ємець, О.О. Святогоров (головний 
інженер), В.Л. Костюченко (голова профспілки).   
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

1. Про відзначення 75-річчя з часу заснування ГАО НАН України: 
а) стосовно доповіді директора Обсерваторії на засіданні Президії НАН України, при-
свяченої 75-річному ювілеєві ГАО НАН України; 

            б) звіт про роботу місцевого оргкомітету конференції, присвяченої відзначенню               
               75-річчя ГАО НАН України; 
 в) різне.  
 
       2. Поточні справи  ГАО НАН України. 
 
                                                       ------------------------------------ 
 
1. СЛУХАЛИ: 
Про підготовку до відзначення   75-річчя з часу заснування ГАО НАН України   (обговорен-
ня проекту доповіді на засіданні Президії НАН України, звіт про роботу місцевого оргкомі-
тету конференції на честь 75-річного ювілею ГАО та ін.). 
 

Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків повідомив, що на 29 травня 
ц.р. за засіданні Президії Академії заплановано його доповідь щодо 75-річчя з часу заснуван-
ня ГАО НАН України. Після цього він виступив з проектом презентації, котру адміністрація 
Обсерваторії готує на засідання Президії НАН України і котра інформує про ідею Обсерва-
торії, історію створення й функціонування ГАО НАН України. Після обговорення проекту 
презентації акад. НАН України Я.С. Яцків подякував за зауваження й доповнення.  

 
  Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово голові місце-

вого оргкомітету конференції, присвяченої відзначенню 75-річчя ГАО НАН України, 
С.Г.Кравчукові. 

  С.Г. Кравчук повідомив про стан справ щодо підготовки до ювілейної конференції 
ГАО НАН України, зокрема про реєстрацію учасників цього заходу: уже зареєструвались 
понад 50 чоловік, серед яких іноземці. 

  Акад. НАН України Я.С. Яцків доповнив розповідь С.Г. Кравчука, розказавши про пот-
ребу надрукувати буклети-запрошення на свято ГАО НАН України, провести низку заходів 
15 липня 2019 р. для широкого загалу, серед яких доповідь про 50-річчя першої експедиції на 
Місяць.    

В обговоренні питання  взяв участь керівник лабораторії «МІЗОН-А» І.П. Крячко, кот-



рий докладно розповів про організацію заходів в Обсерваторії 15 липня 2019 р.  для широко-
го загалу.   

 
Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово заст. директора зі загальних питань Обсерва-

торії Р.Р. Кондратюкові. 
Р.Р. Кондратюк розповів, у якому стані благоустрій території ГАО НАН України (при-

бирання території, ремонт куполу ДДА та ін.).  
 
Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово заст. директора з наукової роботи Обсерва-

торії П.П. Берцикові. 
П.П. Берцик повідомив, у якому стані робота щодо встановлення інтернет-зв’язку у Ве-

ликому конференц-залі Обсерваторії і будівлі ННЦ ГАО НАН України та КНУ ім. Тараса 
Шевченка. 

І.П. Крячко доповнив розповідь П.П. Берцика. 
 

 
УХВАЛИЛИ:  
Інформацію  про стан підготовки до відзначення 75-річчя з часу заснування ГАО НАН Укра-
їни взяти до відома. Підготувати проект буклета-запрошення на ювілейні заходи Обсервато-
рії та передати його в друкарню (відповідальні С.Г. Кравчук та О.В. Клименко). Підготувати 
конкретну пропозицію щодо встановлення інтернет-зв’язку у Великому конференц-залі ГАО 
НАН України й будівлі ННЦ ГАО НАН України та КНУ ім. Тараса Шевченка і розглянути 
цю пропозицію на планерці (відповідальний  П.П. Берцик). 
 
 
2. СЛУХАЛИ:  
Про поточні справи ГАО НАН України. 
 

Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків коротко повідомив про 
заплановане проведення всесвітньої виставки Експо-2020. Вона проходитиме в м. Дубай 
(ОАЕ) з 20.10.2020 р. до 10.04.2021 р.; до відкриття названої виставки приурочене завершен-
ня будівництва найбільшої тепер у світі споруди, а саме вежі заввишки 928 м у районі міста 
Дубай-Крік-Харбор. Промовець відмітив, що від ГАО НАН України туди доцільно делегува-
ти І.І.Синявського,  можна делегувати й інших співробітників Обсерваторії, але треба взяти 
дозвіл у Президії НАН України. 
 
 Акад. НАН України Я.С. Яцків повідомив стосовно Розпорядження Президії НАН 
України № 314 від 22 травня ц.р., де йдеться про представлення робіт молодих науковців 
Академії на здобуття премії ВРУ молодим ученим. Зокрема, Президія НАН України рекоме-
ндує до участі в конкурсі на здобуття премії ВРУ роботу співробітника ГАО НАН України 
Ю.В. Бабика «Вплив активності ядра на гарячі атмосфери галактик раннього типу». 
 
 Акад. НАН України Я.С. Яцків повідомив стосовно листа з ВФА НАН України, де 
запропоновано подати кандидатуру працівника ГАО НАН України для відзначення його на-
городою Міжнародної Академії рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна» з на-
годи Дня Конституції України, і попросив висловити пропозиції щодо кандидатури. Після 
короткого обговорення члени дирекції дійшли висновку подати кандидатуру к.ф.-м.н. 
Г.У.Ковальчука, врахувавши його активну діяльність щодо популяризації астрономії. 
 
  Акад. НАН України Я.С. Яцків проінформував стосовно Постанови Президії НАН 
України № 149 від 15 травня ц.р., де йдеться про атестацію наукових працівників у наукових 
установах НАН України. Доповідач доручив вченому секретареві Обсерваторії ознайомити з 



цим документом зав.відділу кадрів ГАО НАН України Л.В. Панченко. 
 
 
УХВАЛИЛИ: Інформацію про проведення всесвітньої виставки Експо-2020 (м. Дубай, ОАЕ, 
з 20.10.2020 р. до 10.04.2021 р.) взяти до відома. 

Інформацію про Розпорядження Президії НАН України №314 від 22 травня ц.р. «Про 
представлення робіт молодих науковців НАН України на здобуття премії ВРУ молодим уче-
ним» узяти до відома. 

Інформацію стосовно листа з ВФА НАН України, де запропоновано подати кандида-
туру працівника ГАО НАН України для відзначення його нагородою Міжнародної Академії 
рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна» з нагоди Дня Конституції України, 
взяти до відома; запропонувати кандидатуру к.ф.-м.н. Г.У. Ковальчука для представлення до 
названої нагороди. 
 Інформацію стосовно Постанови Президії НАН України № 149 від 15 травня 2019 р. 
«Про атестацію наукових працівників у наукових установах НАН України» взяти до відома. 
Провести атестацію наукових працівників ГАО НАН України у 2020 р.; головою атестацій-
ної комісії призначити С.Г. Кравчука. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Голова                                                  ________                            акад.  Я.С. Яцків; 

      
      секретар                                                  _______                                    Л.М. Свачій.                                                                                                                                       
 


