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Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія 
 
ПРОТОКОЛ  засідання Вченої ради ГАО               
21.12.2018 р.    № 19 
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. 
 
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. Щукі-
на,  д.ф.-м.н. П.П. Берцик, д.ф.-м.н. Ж.М. Длугач,  д.ф.-м.н. Я.В. Павленко,  
д.ф.-м.н. Ю.І. Федоров, к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова,  к.ф.-м.н. А.А. Василенко,  
к.ф.-м.н. О.А. Велесь, к.ф.-м.н. П.П. Корсун, к.ф.-м.н. П.Ф. Лазоренко,  к.ф.-
м.н. М.М. Медведський, к.ф.-м.н. В.Л. Ольшевський, к.ф.-м.н. С.М. Осіпов, 
к.т.н. І.І. Синявський, к.ф.-м.н. В.К. Тарадій. 

 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

1. Розгляд ухвал конкурсної комісії ГАО НАН України щодо затвердження 
кандидатур О.С. Шубіної та С.М. Похвали на посадах молодшого 
наукового співробітника у підрозділах ГАО НАН України 
(доповідає  к.ф.-м.н. С.Г. Кравчук). 
 

2. Звіт щодо виконання відомчої фунд. науково-дослідної роботи (НДР) 
«Фізичні характеристики малих тіл Сонячної системи за дослідженнями 
в оптичній ділянці спектру»  (наук. кер.: П.П. Корсун; термін  виконання: 
січень 2014 р. – грудень 2018 р.)  
  (доповідає к.ф.-м.н. П.П. Корсун). 
 

3. Звіт щодо виконання відомчої фунд. НДР «Визначення фізичних 
параметрів тіл Сонячної системи, планетних систем і зірок з дисковими 
структурами» (наук. кер.: А.П. Відьмаченко; термін  виконання: січень 
2014 р. – грудень 2018 р.) 
 (доповідає   д.ф.-м.н. А.П. Відьмаченко). 
 

4. Звіт щодо виконання відомчої фунд. НДР «Чисельний аналіз фізичних 
характеристик і еволюції скупчень галактик, галактик і галактичних 
підсистем»  (наук. кер.: П.П. Берцик, І.Б. Вавилова; термін  виконання: 
січень 2014 р. – грудень 2018 р.) 
(доповідають д.ф.-м.н. П.П. Берцик і к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова). 
 

5. Звіт щодо виконання  НДР «Створення високоточної багатопозиційної 
фазової системи «Вега-V» для визначення траєкторій навколоземних 
високодинамічних об’єктів (БФСТВ)»  (наук. кер.: М.М. Медведський; 
термін  виконання: вересень – грудень 2018 р.) − Цільова комплексна 
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програма НАН України з наукових космічних досліджень на 2018 −    
2022 рр. 
  (доповідає к.ф.-м.н. М.М. Медведський). 
 

6. Звіт про діяльність наукових об’єктів ГАО НАН України, котрі 
становлять національне надбання 
 (доповідає к.ф.-м.н. М.М. Медведський). 
 

7. Звіт щодо виконання НДР «Тестування та впровадження програмно-
математичного забезпечення вимірювань параметрів руху космічних 
апаратів і малих небесних тіл для завдань контролю космічного простору 
та навколоземної астрономії» (наук. кер.: акад. НАН України Я.С. Яцків; 
термін  виконання: березень – грудень 2018 р.)    Науково-технічні 
проекти наукових установ НАН України 2018 року 
  (доповідає к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова). 
 

8. Проміжний звіт щодо виконання цільової НДР «Дослідження 
фундаментальних фізичних та астрономічних процесів обраних об'єктів 
Всесвіту та перспективи практичного застосування астроінформації» 
(наук. керівник: акад. НАН України Я.С. Яцків; термін  виконання: 
січень 2017 р. – грудень 2021 р.) 
  (доповідає д.ф.-м.н. П.П. Берцик). 
 

9. Про зміну наукового керівника відомчої фунд. НДР «Спектроскопічні 
дослідження зір пізніх спектральних класів та ультрахолодних карликів» 
(наук. керівник: Я.В. Павленко; термін  виконання: січень 2015 р. – 
грудень 2019 р.) 
   (доповідає д.ф.-м.н. Я.В. Павленко). 
 

10. Про доцільність зміни наукового керівника науково-дослідної роботи   
«Дослідження областей зореутворення в галактиках, відібраних з огляду 
SDSS-III» (відомча тематика; фундаментальні дослідження; номер 
держреєстрації: 0114U007083; наук. керівник: акад. НАН України 
Ю.І.Ізотов; термін  виконання: січень 2015 р. – грудень 2019 р.) 
  (доповідає  д.ф.-м.н. П.П. Берцик). 
 

11. Розгляд відгуку ГАО НАН України щодо кандидатської дисертації 
А.Г.Сафарова «Дослідження умов утворення аномального хвоста комет» 
 (доповідає к.ф.-м.н. П.П. Корсун). 
 

12.  Різне. 
 

                                  --------------------------------------------------------------- 
 
1. СЛУХАЛИ:  Про затвердження кандидатур: а) О.С. Шубіної на заміщення 
вакантної посади молодшого наукового співробітника лабораторії фізики малих 
тіл Сонячної системи ГАО НАН України; б) С.М. Похвали на заміщення 
вакантної посади молодшого наукового співробітника лабораторії 
швидкоплинних процесів у зірках ГАО НАН України.  
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УХВАЛИЛИ:  
За результатами  голосування членів Ученої ради ГАО НАН України  (за − 18,  
проти −  0, утрималися − 0) ) затвердити кандидатури: 
                               Шубіної  Олени Сергіївни –  
на заміщення посади молодшого наукового співробітника лабораторії фізики 
малих тіл Сонячної системи ГАО НАН України; 
 
                               Похвали Сергія Миколайовича –  
на заміщення посади молодшого наукового співробітника лабораторії 
швидкоплинних процесів у зірках ГАО НАН України.  
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Звіт к.ф.-м.н. П.П. Корсуна щодо виконання НДР «Фізичні 
характеристики малих тіл Сонячної системи за дослідженнями в оптичній 
ділянці спектру»  (наук. кер.: П.П. Корсун; термін  виконання: січень 2014 р. – 
грудень 2018 р.; відомча тематика НАН України). 
 
УХВАЛИЛИ: За результатами  голосування членів Ученої ради ГАО НАН 
України  (за − 18) затвердити звіт щодо виконання науково-дослідної роботи 
«Фізичні характеристики малих тіл Сонячної системи за дослідженнями в 
оптичній ділянці спектру»  (відомча тематика; фундаментальні дослідження; 
номер держреєстрації: 0113U006608; науковий  керівник: к.ф.-м.н. П.П. Корсун; 
термін  виконання: січень 2014 р. –  грудень 2018 р.). Вважати, що названа 
науково-дослідна робота є виконаною в повному обсязі і такою, що відповідає 
вимогам її Технічного завдання. 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Звіт д.ф.-м.н. А.П. Відьмаченка щодо виконання НДР 
«Визначення фізичних параметрів тіл Сонячної системи, планетних систем і 
зірок з дисковими структурами» (наук. кер.: А.П. Відьмаченко; термін  
виконання: січень 2014 р. – грудень 2018 р.; відомча тематика НАН України). 
 
УХВАЛИЛИ:  За результатами  голосування членів Ученої ради ГАО НАН 
України  (за − 18) затвердити звіт щодо виконання науково-дослідної роботи 
«Визначення фізичних параметрів тіл Сонячної системи, планетних систем і 
зірок з дисковими структурами»  (відомча тематика; фундаментальні 
дослідження; номер держреєстрації: 0113U008322; науковий  керівник: д.ф.-м.н. 
А.П. Відьмаченко; термін  виконання: січень 2014 р. –  грудень 2018 р.). 
Вважати, що названа науково-дослідна робота є виконаною в повному обсязі і 
такою, що відповідає вимогам її Технічного завдання. 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Звіт д.ф.-м.н. П.П. Берцика й к.ф.-м.н. І.Б. Вавилової щодо 
виконання НДР «Чисельний аналіз фізичних характеристик і еволюції скупчень 
галактик, галактик і галактичних підсистем»  (наук. керівники: П.П. Берцик, 
І.Б.Вавилова; термін  виконання: січень 2014 р. – грудень 2018 р.; номер 
держреєстрації: 0113U008323; відомча тематика НАН України). 
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УХВАЛИЛИ: За результатами  голосування членів Ученої ради ГАО НАН 
України  (за − 18) затвердити звіт щодо виконання науково-дослідної роботи 
«Чисельний аналіз фізичних характеристик і еволюції скупчень галактик, 
галактик і галактичних підсистем»  (відомча тематика НАН України; 
фундаментальні дослідження; номер держреєстрації: 0113U008323; наукові  
керівники: д.ф.-м.н. П.П. Берцик, к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова; термін  виконання: 
січень 2014 р. –  грудень 2018 р.). Вважати, що названа науково-дослідна робота 
є виконаною в повному обсязі і такою, що відповідає вимогам її Технічного 
завдання. 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Звіт к.ф.-м.н. М.М. Медведського щодо виконання  НДР 
«Створення високоточної багатопозиційної фазової системи «Вега-V» для 
визначення траєкторій навколоземних високодинамічних об’єктів (БФСТВ)»  
(наук. кер.: М.М. Медведський; термін  виконання: вересень – грудень 2018 р.) 
− Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень 
на 2018 − 2022 рр. 
 
УХВАЛИЛИ: Схвалити звіт к.ф.-м.н. М.М. Медведського щодо виконання  
НДР «Створення високоточної багатопозиційної фазової системи «Вега-V» для 
визначення траєкторій навколоземних високодинамічних об’єктів (БФСТВ)»  
(наук. кер.: М.М. Медведський; термін  виконання: вересень – грудень 2018 р.) 
− Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень 
на 2018 − 2022 рр. 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Звіт к.ф.-м.н. М.М. Медведського про функціонування протягом 
поточного року комплексу, який входить до Державного реєстру наукових 
об’єктів, що становлять національне надбання. 
 

Голова Вченої ради акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово к.ф.-м.н. 
М.М. Медведському. 

 М.М. Медведський нагадав, що в ГАО функціонує комплекс, котрий  
входить до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне 
надбання, − Лазерний супутниковий віддалемір «Київ-Голосіїв» Головної 
астрономічної обсерваторії (м. Київ) (Кабінет Міністрів України, постанова 
від 19 грудня 2001 р. № 1709). Лазерний супутниковий віддалемір «Київ-
Голосіїв» використовується для визначення високоточних (±2 см) 
топоцентричних відстаней (відстань між спеціалізованим супутником, 
оснащеним кутиковим відбивачем, та віддалеміром) у Єдиній шкалі часу. Далі 
промовець докладно розповів про роботу названого комплексу впродовж 
поточного року. 
 
 
УХВАЛИЛИ: Схвалити звіт к.ф.-м.н. М.М. Медведського про функціонування 
протягом поточного року комплексу, який входить до Державного реєстру 
наукових об’єктів, що становлять національне надбання. 
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7. СЛУХАЛИ: Звіт к.ф.-м.н. І.Б. Вавилової щодо виконання НДР «Тестування 
та впровадження програмно-математичного забезпечення вимірювань 
параметрів руху космічних апаратів і малих небесних тіл для завдань контролю 
космічного простору та навколоземної астрономії» (наук. кер.: акад. НАН 
України Я.С. Яцків; термін  виконання: березень – грудень 2018 р.)   Науково-
технічні проекти наукових установ НАН України 2018 року. 
 
 
УХВАЛИЛИ: Схвалити звіт к.ф.-м.н. І.Б. Вавилової щодо виконання НДР 
«Тестування та впровадження програмно-математичного забезпечення 
вимірювань параметрів руху космічних апаратів і малих небесних тіл для 
завдань контролю космічного простору та навколоземної астрономії» (наук. 
керівник: акад. НАН України Я.С. Яцків; термін  виконання: березень – грудень 
2018 р.)   Науково-технічні проекти наукових установ НАН України 2018 року. 
 
 
 
8. СЛУХАЛИ: Проміжний звіт д.ф.-м.н. П.П. Берцика щодо виконання цільової 
НДР «Дослідження фундаментальних фізичних та астрономічних процесів 
обраних об'єктів Всесвіту та перспективи практичного застосування 
астроінформації» (наук. керівник: акад. НАН України Я.С. Яцків; термін  
виконання: січень 2017 р. – грудень 2021 р.). 
 
УХВАЛИЛИ: Схвалити проміжний звіт д.ф.-м.н. П.П. Берцика щодо виконання 
цільової НДР «Дослідження фундаментальних фізичних та астрономічних 
процесів обраних об'єктів Всесвіту та перспективи практичного застосування 
астроінформації» (наук. керівник: акад. НАН України Я.С. Яцків; термін  
виконання: січень 2017 р. – грудень 2021 р.). 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про доцільність зміни наукового керівника науково-дослідної 
роботи «Спектроскопічні дослідження зір пізніх спектральних класів та 
ультрахолодних карликів Галактики» (відомча тематика; фундаментальні 
дослідження; номер держреєстрації: 0114U006632; наук. керівник: 
Я.В.Павленко; термін  виконання: січень 2015 р. – грудень 2019 р.) 
(доповідач:  д.ф.-м.н. Я.В. Павленко). 
 
 
УХВАЛИЛИ: За результатами  голосування членів Ученої ради ГАО НАН 
України  (за – 18)   призначити з січня 2019 р. науковим керівником науково-
дослідної роботи «Спектроскопічні дослідження зір пізніх спектральних класів 
та ультрахолодних карликів Галактики» (відомча тематика; фундаментальні 
дослідження; номер держреєстрації: 0114U006632; термін  виконання: січень 
2015 р. – грудень 2019 р.)   
                                               кандидата фіз.-матем. наук     
                                                 Любчика Юрія Петровича.  
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10. СЛУХАЛИ:  Про доцільність зміни наукового керівника науково-дослідної 
роботи «Дослідження областей зореутворення в галактиках, відібраних з огляду 
SDSS-III» (відомча тематика; фундаментальні дослідження; номер 
держреєстрації: 0114U007083; наук. керівник: акад. НАН України Ю.І. Ізотов; 
термін  виконання: січень 2015 р. – грудень 2019 р.) 
(доповідач:  д.ф.-м.н. П.П. Берцик). 
 
 
УХВАЛИЛИ: За результатами  голосування членів Ученої ради ГАО НАН 
України  (за − 18) призначити з січня 2019 р. науковим керівником науково-
дослідної роботи «Дослідження областей зореутворення в галактиках, 
відібраних з огляду SDSS-III» (відомча тематика; фундаментальні дослідження; 
номер держреєстрації: 0114U007083; термін виконання: січень 2015 р. – грудень 
2019 р.)   
                     доктора фіз.-матем. наук,    чл.-кор.   НАН України  
                                       Пілюгіна   Леоніда Степановича. 
 
 
 
 
11. СЛУХАЛИ:  Розгляд відгуку ГАО НАН України щодо кандидатської 
дисертації А.Г. Сафарова «Дослідження умов утворення аномального хвоста 
комет» (Інститут астрофізики АН Республіки Таджикистан) 
 (доповідає к.ф.-м.н. П.П. Корсун). 
 
 
УХВАЛИЛИ: Затвердити відгук щодо кандидатської дисертації А.Г. Сафарова 
«Дослідження умов утворення аномального хвоста комет», який підготував  
к.ф.-м.н. П.П. Корсун (див. Додаток). 
 
 
 
Голова Вченої ради ГАО НАН України ________акад. НАН України Я.С. Яцків,                    
 
 
учений секретар Ученої ради ГАО НАН України       ________  Л.М. Свачій. 










