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Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія (ГАО) 
 
ПРОТОКОЛ  засідання Вченої ради ГАО               
27.06.2019 р.    № 6 
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 Постановою Бюро Відділення фізики й астрономії НАН 
України від 18 грудня 2018 р. (протокол № 9). 
 
 
ПРИСУТНІ:  
14  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), 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. Ю.І. Федоров,   д.ф.-м.н. П.П. Корсун, 
к.ф.-м.н. А.А. Василенко, к.ф.-м.н. О.А. Велесь, к.ф.-м.н. П.Ф. Лазоренко,  к.т.н. 
І.І.Синявський, к.ф.-м.н. Б.О. Шахов, В.Л. Костюченко (голова профспілки) 
                                           
 
                                           
                                                   ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. 26 червня 2019 р. минуло 110 років із дня народження академіка Євгена Павло-       
    вича Федорова − директора ГАО в 1959−1973 рр. !                                                
      (доповідає  к.ф.-м.н. А.О. Корсунь). 
2. Про реєстрацію нової НДР за договірною тематикою «Систематизація ста-  
   тей додатків до журналу «Космічна наука і технології» за 2001−2005 роки  
   у міжнародному форматі»   (договір з  ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля»    
   № 6/19 від  31.05.2019 р.). 
3. Короткий звіт про закордонне відрядження співробітника ГАО НАН України     
    І.А. Зінченка 
   (доповідає  к.ф.-м.н. І.А. Зінченко). 
4. Різне. 
 
 
                                  --------------------------------------------------------------- 
 
 
1. СЛУХАЛИ:   
Доповідь к.ф.-м.н. А.О. Корсунь про академіка Євгена Павловича Федорова − 
директора ГАО в 1959−1973 рр. − у зв’язку з 110-ю річницею від дня його народження. 
     
 Голова Вченої ради ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків нагадав 
присутнім, що цьогоріч,  26 червня, минуло 110 років із дня народження відомого 
вченого-астронома й організатора науки академіка Євгена Павловича Федорова, котрий 
очолював Обсерваторію впродовж 1959−1973 рр. Промовець наголосив, що в ті роки 
ГАО АН УРСР стрімко розвивалася й здобула міжнародне визнання, у чому велика 
заслуга Є.П. Федорова. 
 
 Після цього акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово к.ф.-м.н. А.О.Корсунь. 
 А.О. Корсунь спершу в загальних рисах описала радянських науковців 
середини минулого століття, зауважила, що вітчизняні вчені тих часів були 
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надзвичайно інтелігентними, ерудованими  людьми. Потім доповідачка докладно 
розповіла про життя й діяльність академіка АН УРСР Є.П. Федорова (1909—1986), а 
саме про полтавський та київський відтинки його наукової і науково-організаційної 
діяльності.  А.О. Корсунь відмітила, що наукові праці Є.П. Федорова, котрий проявив 
себе і як глибокий теоретик, і як відмінний астроном-спостерігач,  добре знала й високо 
цінувала вітчизняна й світова астрономічна спільнота.   Наприкінці виступу 
доповідачка запропонувала увазі присутніх перегляд цілої низки фотографій, 
пов’язаних з діяльністю Є.П. Федорова.         
 
 Акад. НАН України Я.С. Яцків доповнив виступ к.ф.-м.н. А.О. Корсунь, 
зокрема торкнувся завдань класичної астрономії, коротко розповів про явище прецесії, 
про модель Є.П. Федорова ідеальної земної кулі. Промовець відмітив, що з ім’ям 
Є.П.Федорова тісно пов’язане започаткування нового етапу досліджень комплексної 
проблеми астрономії та геофізики – вивчення обертання Землі. Акад. НАН України 
Я.С. Яцків коротко розповів про Міжнародну службу широти, станції якої розміщено 
на широті 39◦ градусів Північної півкулі, про широтну станцію в Китабі, а також про 
свою співпрацю з Є.П. Федоровим. 
 
 В обговоренні виступів, присвячених 110-й річниці від дня  народження 
академіка Є.П. Федорова взяли участь заступник директора зі загальних питань ГАО 
НАН України Р.Р. Кондратюк  і чл.-кор. НАН України  Р.І. Костик.  
 
  
УХВАЛИЛИ:  
Інформацію про відзначення 110-ї річниці від дня народження  академіка Євгена 
Павловича Федорова − директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України 
(раніше АН УРСР)  в 1959−1973 рр. – взяти до відома.  
 

 
 

2. СЛУХАЛИ:   
Про реєстрацію нової НДР за договірною тематикою «Систематизація статей 
додатків до журналу «Космічна наука і технології» за 2001−2005 роки у 
міжнародному форматі» (договір з  ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля»  № 6/19 від  
31.05.2019 р.). 

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

слово вченому секретареві ГАО НАН України  Л.М. Свачій. 
 
Л.М. Свачій повідомила, що недавно ГАО НАН України та ДП «КБ «Південне» 

ім. М.К. Янгеля» уклали договір щодо виконання Обсерваторією роботи зі 
систематизації статей додатків до журналу «Космічна наука і технології» за 2001−2005 
рр. в міжнародному форматі. Доповідачка відмітила, що є потреба зареєструвати таку 
роботу як НДР за договірною тематикою.   

 
В обговоренні питання взяв участь акад. НАН України  Я.С. Яцків. 
 
 

УХВАЛИЛИ:   
За результатами  голосування членів Ученої ради ГАО НАН України  (за − 14,  проти −  
0, утрималися − 0) ) зареєструвати й внести до тематичного плану  наукових 
досліджень ГАО НАН України НДР за договірною тематикою «Систематизація 
статей додатків до журналу «Космічна наука і технології» за 2001−2005 роки у 
міжнародному форматі» (договір з  ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля»  № 6/19 від  
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31.05.2019 р.; наук. керівник: канд. фіз.-матем. наук  І.Б. Вавилова; термін виконання: 
травень 2019 р. – грудень 2019 р.). 
 
 
      
3.  СЛУХАЛИ: 
Короткий звіт про закордонне відрядження співробітника ГАО НАН України  
І.А.Зінченка. 
 

Акад. НАН України Я.С. Яцків  надав слово ст. наук. співр. відділу фізики зір 
та галактик ГАО НАН України к.ф.-м.н. І.А. Зінченкові. 

 
І.А. Зінченко прозвітував про своє відрядження до Інституту Нільса Бора 

(Університет Копенгагена, Данія)  впродовж 16−22 червня 2019 р. Мета відрядження – 
спільні дослідження за проектом Metal-THINGS; тематика спільних досліджень: 
хімічна й динамічна еволюція галактик, обробка спектральних даних.  
  

Після виступу І.А. Зінченко відповів на запитання (акад. НАН України 
Я.С.Яцків). 
 
 
УХВАЛИЛИ:  
Інформацію про наукове відрядження співробітника ГАО НАН України  І.А.Зінченка 
до Інституту Нільса Бора (Університет Копенгагена, Данія)  впродовж 16−22 червня 
2019 р. з метою спільних досліджень за проектом Metal-THINGS взяти до відома.  
 
 
 
4.  СЛУХАЛИ:  Про поточні справи ГАО НАН України. 
 

Акад. НАН України Я.С. Яцків  нагадав присутнім, що  27 червня  ц. р.   
виповнюється  70  років  від  дня  народження  Одинця Петра Сергійовича, котрий у 
липні 1988 р. перейшов працювати в ГАО АН УРСР на посаду провідного інженера 
ВНБ «Терскол», з 1993 р. до 2000 р. працював у  МЦ АМЕД на посаді заступника 
директора зі загальних питань, а з 2000 р. − у Міністерстві освіти і науки України та 
Кримській лазерній станції ГАО НАН України (КЛО). Промовець відзначив, що П.С. 
Одинець зробив  вагомий внесок у розвиток матеріально-технічної бази міжнародного 
спостережного центру «Терскол» та організації роботи КЛО ГАО НАН України. Далі 
акад. НАН України прочитав наказ, у якому  від імені колективу Головної 
астрономічної обсерваторії НАН України висловлено привітання Петрові Сергійовичу 
Одинцю  з ювілеєм. 

 
Акад. НАН України Я.С. Яцків  проінформував про Постанову Президії НАН 

України №164 від 12 червня 2019 р. «Про виконання науково-технічних проектів 
установ НАН України у 2018 році», у якій перераховано найважливіші результати  
науково-технічних проектів, що їх виконано в установах Академії впродовж минулого 
року, а також подано деяку інформацію про науково-технічні проекти на 2019 р.  

 
Акад. НАН України Я.С. Яцків докладно проінформував про лист Президії 

НАН України № 9с/1033-8 від 25 червня 2019 р., у якому йдеться про формування 
переліків українсько-китайських військово-технічних контрактів, що реалізуються 
установами НАН України. Промовець додав, що в ГАО НАН України не провадиться 
робота за такими контрактами. 
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Акад. НАН України Я.С. Яцків проінформував про дві пропозиції, котрі 
надійшли до адміністрації ГАО НАН України, а саме: започаткувати спеціальні 
реєстраційні рахунки в Казначействі України для Благодійного фонду з розвитку 
досліджень і популяризації діяльності ГАО НАН України та інших можливих 
пожертвувань.  
 
 
УХВАЛИЛИ:   
Інформацію про поточні справи ГАО НАН України, зокрема про пропозиції 
започаткувати спеціальні реєстраційні рахунки в Казначействі України для 
Благодійного фонду з розвитку досліджень і популяризації діяльності ГАО НАН 
України (скорочена назва: БФ «ГАОДАР») та інших можливих пожертвувань,  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. 


