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Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія 
ПРОТОКОЛ    засідання Вченої ради ГАО               
21.06.2018 р.    № 10 
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: 18 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. В.М. Івченко, д.ф.-
м.н. П.П. Берцик, д.ф.-м.н. Я.В. Павленко, д.ф.-м.н. Ю.І. Федоров, д.ф.-м.н. 
Ж.М. Длугач,  к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова,  к.ф.-м.н. А.А. Василенко, к.ф.-м.н. 
С.М. Осіпов, к.ф.-м.н. П.П. Корсун, к.т.н. І.І. Синявський, к.ф.-м.н. 
П.Ф.Лазоренко, к.ф.-м.н. О.А. Велесь,  В.Л. Костюченко  (голова профспілки). 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 
1. Розповідь завідувача кафедри астрономії та фізики космосу  КНУ ім. Тараса     
    Шевченка д.ф.-м.н., проф. Василя Миколайовича Івченка про його наукову й    
    науково-організаційну діяльність. 
2. Розгляд подання к.ф.-м.н. І.В. Кулик щодо здобуття вченого звання старшого  
    дослідника за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія»   (галузь знань:           
   10 «Природничі науки»). 
3. Обговорення доповіді к.ф.-м.н. А.А. Василенка «Про проблеми молодих   
   учених в Україні». 
4. Розгляд положення про Раду молодих учених ГАО НАН України. 
5. Звіти к.т.н. Я.О. Романюка та чл.-кор. НАН України  Н.Г. Щукіної про їхні     
   закордонні відрядження. 
6. Різне. 
                              
                                 --------------------------------------------------------------- 
 
1. СЛУХАЛИ:    Розповідь  завідувача кафедри астрономії  та фізики космосу  
КНУ ім. Тараса Шевченка  д.ф.-м.н., проф. Василя Миколайовича Івченка про 
його наукову й науково-організаційну діяльність. 

 
 Голова Вченої ради ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків 
надав слово завідувачеві кафедри астрономії та фізики космосу КНУ ім. Тараса 
Шевченка д.ф.-м.н., проф. В.М. Івченкові. 

Проф. В.М. Івченко  коротко розповів про свій життєвий і науковий 
шлях, про свою наукову й науково-організаційну діяльність. Доповідач 
торкнувся проблем розвитку науки в Україні, навчання на фізико-математичних 
спеціальностях тощо. 
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Після виступу В.М. Івченко відповів на запитання, що їх задали акад. 
НАН України Я.С. Яцків та І.Б. Вавилова. 

Далі присутні приступили до обговорення виступу В.М. Івченка, під час 
якого дуже схвально відгукнулися про наукову й  науково-організаційну діяль-
ність   доктора фізико-математичних наук,    професора  Василя Миколайовича 
Івченка. 

 
 

УХВАЛИЛИ:  
Розповідь  завідувача  кафедри  астрономії та фізики космосу  КНУ  ім. Тараса 
Шевченка  д.ф.-м.н., проф. Василя Миколайовича Івченка про його наукову й 
науково-організаційну діяльність узяти до відома. 
 

 
 

2. СЛУХАЛИ: Розгляд подання к.ф.-м.н. І.В. Кулик щодо здобуття вченого 
звання старшого дослідника за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» 
(галузь знань: 10 «Природничі науки»). 
 

Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово вченому секретареві ГАО 
НАН України Л.М. Свачій. 

Л.М. Свачій розповіла про документи, які подала співробітниця відділу 
фізики субзоряних та планетних  систем к.ф.-м.н. І.В. Кулик на здобуття 
вченого звання старшого дослідника за спеціальністю 104 «Фізика та 
астрономія» (галузь знань: 10 «Природничі науки»). Л.М. Свачій відмітила, що 
надано всі потрібні документи і вони підготовлені як належить. 

 
Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово І.В. Кулик. 
І.В. Кулик докладно розповіла про свої наукові здобутки в аспекті 

подання на здобуття вченого звання старшого дослідника. 
 
В обговоренні виступу  І.В. Кулик узяли участь к.ф.-м.н. П.П. Корсун, 

д.ф.-м.н. Я.В. Павленко, д.ф.-м.н. Ж.М. Длугач, чл.-кор. НАН України 
Н.Г.Щукіна, к.ф.-м.н. О.С. Овсак, к.ф.-м.н. С.М. Осіпов, д.ф.-м.н. 
В.М.Івченко, к.ф.-м.н. Я.О. Романюк, к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова, котрі схвально 
відгукнулися про наукові здобутки І.В. Кулик і попросили членів Ученої ради 
ГАО НАН України підтримати подання І.В. Кулик на здобуття вченого звання 
старшого дослідника за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» (галузь 
знань: 10 «Природничі науки»). 

Після цього члени Вченої ради ГАО НАН України приступили до 
процедури таємного голосування; для підрахунку голосів  обрано лічильну 
комісію у такому складі: С.Г. Кравчук (голова ліч. комісії), І.І. Синявський, 
В.Л.Костюченко). 

 
 
УХВАЛИЛИ:  
За результатами таємного голосування членів Ученої ради ГАО НАН України 
(«за» − 17; «проти» − 0; «утримались» − 0; недійсних бюлетенів – 0) уважати, 
що  
                             кандидат фізико-математичних наук 
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                               Кулик  Ірина Віталіївна 
заслуговує на те, щоб їй надати вчене звання старшого дослідника за 
спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» (галузь знань: 10 «Природничі 
науки»).  
 
 
 
3.  СЛУХАЛИ:  Обговорення доповіді к.ф.-м.н. А.А. Василенка «Про проблеми 
молодих учених в Україні». 

 
Голова Вченої ради академік НАН України Я.С. Яцків: На минулому 

засіданні нашої Вченої ради  молодий учений ГАО НАН України  к.ф.-м.н. 
А.А.Василенко виголосив доповідь, де назвав найбільші проблеми, з якими  
стикаються молоді науковці  в Україні. Текст доповіді викладено на сайті ГАО 
НАН України, в протоколі засідання Вченої ради №9 за 24 травня 2018 р. Хто 
хотів, міг  прочитати, щоб поновити в пам’яті. 

Хто хоче виступити з обговоренням? Є кілька охочих виступити.  
  
 Після цього присутні  приступили  до обговорення доповіді   к.ф.-м.н. 
А.А.Василенка. 
 

Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово д.ф.-м.н. П.П. Берцикові. 
 П.П. Берцик: Я не був на минулому засіданні Вченої ради, але уважно 
прочитав доповідь Анатолія Андрійовича.  Пропоную  Вченій раді розглянути 
питання про щомісячну зарплату всім молодим ученим (вік яких не перевищує 
35 років) у розмірі повного посадового окладу. Щодо відряджень – таких 
обмежень на відрядження, про які сказав Анатолій Андрійович, нема. Можна 
кілька разів у рік їздити у відрядження на термін не більш ніж 60 днів. Ми 
можемо виробити внутрішні правила щодо відряджень.  
 

Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово к.ф.-м.н. І.Б. Вавиловій. 
 І.Б. Вавилова: Хочу сказати щодо проведення конференцій. Організація 
будь-якої конференції потребує немалих фінансів. В Україні проводять 
достатню кількість загальноастрономічних конференцій: кілька на рік. ГАО 
бере участь в організації таких конференцій, хоч і непрямо. Більше 
загальноастрономічних конференцій в Україні не потрібно. Може, треба 
провести тематичну конференцію? Можна було б провести симпозіум МАС в 
Україні, але ГАО не підходить для цього. 
 

Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово чл.-кор. НАН України 
Н.Г.Щукіній. 
 Чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна: Щоб провести симпозіум МАС, 
треба виграти конкурс. Для цього слід запропонувати дуже цікаву тему. 
 
 
УХВАЛИЛИ:  
Інформацію щодо обговорення доповіді к.ф.-м.н. А.А. Василенка «Про 
проблеми молодих учених в Україні» взяти до відома.  Доручити дирекції ГАО 
НАН України розглянути питання про щомісячну зарплату всім молодим 
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ученим ГАО НАН України (вік яких не перевищує 35 років) у розмірі повного 
посадового окладу. 
 
 
4. СЛУХАЛИ:  Розгляд положення про Раду молодих учених ГАО НАН 
України. 
  
 Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово вченому секретареві ГАО 
НАН України Л.М. Свачій. 

 Л.М. Свачій розповіла про потребу формалізувати в ГАО НАН України 
Раду молодих учених і затвердити її положення. 

 
Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово голові Ради молодих учених  

Обсерваторії к.ф.-м.н. А.А. Василенкові. 
            А.А. Василенко розповів про діяльність молодих учених  ГАО НАН Ук- 
раїни і про їхню згоду формалізувати Раду молодих учених Обсерваторії. Далі 
доповідач прочитав Положення, яким керуватиметься Рада молодих учених 
ГАО НАН України у своїй діяльності. Положення складається із п’яти частин; 
воно набуває чинності з дня його підписання директором й головою профспілки 
ГАО НАН України. Положення Ради молодих учених ГАО НАН України та її 
обліковий склад  будуть оприлюднені на сайті  Обсерваторії. 

 
 
УХВАЛИЛИ:  
Затвердити Положення Ради молодих учених ГАО НАН України. 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ:  Звіти співробітників ГАО НАН України к.т.н. Я.О. Романюка та 
чл.-кор. НАН України  Н.Г. Щукіної про їхні закордонні наукові відрядження. 
 

Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово к.т.н. Я.О. Романюку. 
Я.О. Романюк виступив із презентацією, докладно розповівши про своє 

відрядження до КНР.  
             
           Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово чл.-кор. НАН України  
Н.Г.Щукіній. 

Чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна докладно розповіла про своє 
відрядження до Індії. 

 
 
УХВАЛИЛИ:  Інформацію про закордонні наукові відрядження співробітників 
ГАО НАН України к.т.н. Я.О. Романюка та чл.-кор. НАН України  Н.Г. Щукіної 
взяти до відома. 
 
 
 
6.  
а) СЛУХАЛИ:  Про лист з Відділення ФА НАН України від 21.06.2018 р. щодо 
організації віртуального музею НАН України. 
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Голова Вченої ради академік НАН України Я.С. Яцків докладно 

проінформував про лист з Відділення фізики і астрономії (ВФА) НАН України 
від 21.06.2018 р. щодо організації віртуального музею НАН України. У цьому 
листі ВФА  просить наукові установи до 25.06.2018 р. призначити контактних 
осіб щодо роботи з організації віртуального музею НАН України. 

 
 
УХВАЛИЛИ:  
Інформацію про лист з Відділення Фізики і астрономії НАН України від 
21.06.2018 р. щодо організації віртуального музею НАН України взяти до 
відома. Рекомендувати заступникові директора з наукової роботи ГАО НАН 
України С.Г. Кравчукові призначити І.П. Крячка або Г.У. Ковальчука 
контактною особою від ГАО НАН України щодо організації віртуального 
музею НАН України. 
 
 
 
б) СЛУХАЛИ:  Про розподіл базового фінансування в наукових підрозділах 
ГАО НАН України на друге півріччя поточного року. 
 

Акад. НАН України Я.С. Яцків  наголосив на тому, що є потреба 
скласти розподіл базового (бюджетного) фінансування в наукових підрозділах 
ГАО НАН України на друге півріччя поточного року та подати в плановий 
відділ бухгалтерії ГАО НАН України списки працівників цих підрозділів (з 
урахуванням змін, переходів до інших відділів та виконання бюджетних тем). 
Доповідач висловив деякі свої пропозиції щодо розподілу базового 
фінансування в наукових підрозділах ГАО НАН України на друге півріччя 
поточного року. 
 
 Після виступу  акад. НАН України Я.С. Яцків  відповів на запитання. 
 
 
УХВАЛИЛИ:   
Рекомендувати завідувачам наукових підрозділів до 2 липня 2018 р. подати Н.Ф. 
Парусімовій списки працівників цих підрозділів (з урахуванням змін, переходів 
до інших відділів та виконання бюджетних тем). Рекомендувати керівникам 
наукових підрозділів ГАО НАН України при розподілі базового фінансування  
визначити перелік посад для базового фінансування;  не враховувати 
сумісників;    враховувати на 0,5 окладу тих, хто працює за кордоном, але в 
афіліації вказує  ГАО НАН України;    враховувати на 0,5 окладу всіх тих, хто 
досяг віку 65 років. 

 
 
 
Голова Вченої ради ГАО НАН України ________акад. НАН України Я.С. Яцків,                    
 
учений секретар Ученої ради ГАО НАН України       ________  Л.М. Свачій. 


