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Національна академія наук України 

Головна астрономічна обсерваторія 

ПРОТОКОЛ  

засідання Вченої ради ГАО 

09.02.2017    № 3  

м. Київ 

 

Учену раду ГАО НАН України в складі 27 осіб затверджено Постановою Бюро 

Відділення фізики і астрономії НАН України від 18.06.2013 р. (протокол № 5). 

 

ПРИСУТНІ:  

17 членів Ученої ради  – акад. НАН України Я.С. Яцків (голова Вченої 

ради), к.ф.-м.н. С.Г. Кравчук (заст. голови Вченої ради), к.ф.-м.н. Л.М. Свачій 

(учений секретар), акад. НАН України Ю.І. Ізотов, д.ф.-м.н. Н.Г. Гусєва, д.ф.-

м.н. А.П. Відьмаченко, д.ф.-м.н. О.В. Мороженко,  д.ф.-м.н. Я.В. Павленко, 

д.ф.-м.н. Ж.М. Длугач, к.ф.-м.н. П.П. Корсун, к.т.н. І.І. Синявський, к.ф.-м.н. 

Б.О. Шахов, к.ф.-м.н. П.Ф. Лазоренко, к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова, к.ф.-м.н. 

І.В.Кулик, к.ф.-м.н. В.К. Тарадій, к.ф.-м.н. М.М. Медведський 

 

                     ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Обговорення пропозицій щодо проектів оборонної тематики. 

2. Обговорення пропозицій від ГАО до книги «100 видатних досягнень вчених   

    НАН України». 

3. Деякі організаційні питання щодо виборів директора ГАО НАН України. 

4. Різне. 

 

1. 

    а) СЛУХАЛИ: Виступ к.т.н. О.О. Жаліла щодо пропозиції подання  запиту 

на відкриття НДР «Дослідження та створення прототипу системи траєкторних 

вимірювань параметрів руху високодинамічних літальних апаратів». 

 

 К.т.н. О.О. Жаліло розповів про підготовлений запит на відкриття НДР 

«Дослідження та створення прототипу системи траєкторних вимірювань 

параметрів руху високодинамічних літальних апаратів». Названа НДР 

стосується оборонної тематики і розрахована на півтора року – до кінця 2018 р.   

В обговоренні взяли участь: Б.Ю. Жиляєв, І.Б. Вавилова, акад. 

Я.С.Яцків і В.П. Кузьков. Зокрема, акад. Я.С. Яцків поінформував присутніх, 

що названий запит був розглянутий на семінарі відділу астрометрії та космічної 

геодинаміки, після чого семінар рекомендував обговорити його на засіданні 

Вченої ради ГАО НАН України. 

 

  УХВАЛИЛИ:  

За результатами голосування (17 – за, 0 – проти, 0 – утрималися) 

рекомендувати подання до Президії НАН України запиту на відкриття НДР 

«Дослідження та створення прототипу системи траєкторних вимірювань 

параметрів руху високодинамічних літальних апаратів». 
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    б) СЛУХАЛИ: Виступ д.ф.-м.н. Б.Ю. Жиляєва щодо пропозиції подання  

запиту на відкриття НДР «Спостережний комплекс для виявлення 

малорозмірних рухомих об’єктів»  

 

         Д.ф-м.н. Б.Ю. Жиляєв розповів про підготовлений запит на відкриття 

НДР «Спостережний комплекс для виявлення малорозмірних рухомих 

об’єктів», котра стосується оборонної тематики і над проектом якої група 

науковців працює з 2015 р. 

       В обговоренні взяли участь: О.О. Жаліло, І.Б. Вавилова, акад. Ю.І.Ізотов, 

М.М. Медведський, В.П. Кузьков. 

 

   УХВАЛИЛИ:  

 За результатами голосування (16 – за, 0 – проти, 1 – утримались) 

рекомендувати подання до Президії НАН України запиту на відкриття НДР 

«Спостережний комплекс для виявлення малорозмірних рухомих об’єктів». 

 

2. СЛУХАЛИ: Про прозиції до книги «100 видатних досягнень вчених НАН 

України» від ГАО НАН України. 

 

Уч. секретар ГАО НАН України Л.М. Свачій нагадала присутнім про 

Розпорядження Президії НАН України № 946 від 28.12.2016 р. 

щодо підготовки й видання книги «100 видатних досягнень вчених НАН 

України» та про лист з ВФА з проханням надати до 30 січня 2017 р. перелік 

видатних досягнень науковців Обсерваторії з обґрунтуванням необхідності їх 

включення до названої книги. Далі доповідачка розповіла, які пропозиції від 

ГАО вже подано до ВФА НАН України. 

           Акад. Я.С. Яцків доповнив розповідь Л.М. Свачій. 

 

 В обговоренні взяли участь: В.К. Розенбуш, акад. Ю.І. Ізотов, 

І.Б.Вавилова, Б.Ю. Жиляєв. Зокрема, В.К. Розенбуш та акад. Ю.І. Ізотов 

перечислили досягнення науковців їхніх підрозділів, котрі можна 

запропонувати для книги «100 видатних досягнень вчених НАН України». 

 

  УХВАЛИЛИ: Керівникам підрозділів ГАО НАН України до 13.02.2017 р. 

надіслати вченому секретареві Обсерваторії пропозиції до книги «100 видатних 

досягнень вчених НАН України». Ученому секретареві 13 лютого ц.р. надати до 

Президії НАН України доповнення до матеріалів від ГАО НАН України до 

названої книги. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про деякі організаційні питання щодо виборів директора ГАО 

НАН України. 

 

Заст. директора з наукової роботи С.Г. Кравчук поінформував 

присутніх про деякі  організаційні питання щодо виборів директора ГАО НАН 

України, серед яких створення організаційного комітету й виборчої комісії та 

затвердження положень про них. Далі С.Г. Кравчук назвав персональний склад 

організаційного комітету з проведення виборів (Я.О. Романюк, 

В.Л.Костюченко, Я.В.Павленко, І.В. Кулик, С.Г. Кравчук) та персональний 
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склад виборчої комісії  (С.М. Осіпов, В.А.Лабортас, Т.В. Никитюк, 

С.А.Борисенко, Ю.Л. Колесник). 

 

Акад. Я.С. Яцків: Хай члени організаційного комітету зберуться та 

оберуть голову й секретаря. Теж саме для членів виборчої комісії. 

С.Г. Кравчук ознайомив присутніх з Положенням про організаційний 

комітет з проведення виборів та з Положенням про виборчу комісію. 

 

  УХВАЛИЛИ: Інформацію про персональний склад організаційного комітету з 

проведення виборів та виборчої комісії ГАО НАН України взяти до відома. 

Затвердити Положення про організаційний комітет з проведення виборів та про 

виборчу комісію ГАО НАН України. 

 

2. РІЗНЕ. 
 

а) СЛУХАЛИ: Про тематику наукових досліджень відділу фізики зір і галактик 

на 2017 р. 

Завідувач відділу фізики зір і галактик акад. Ю.І. Ізотов розповів про дві 

НДР відділу, виконання яких триває у поточному році.  

 

  УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

б) СЛУХАЛИ: Інформацію про проведення конкурсу науково-технічних 

проектів наукових установ НАН України у 2017 р. 

Акад. Я.С. Яцків повідомив присутніх про Розпорядження Президії 

НАН України № 20 (від 12.01.2017 р.) щодо проведення конкурсу науково-

технічних проектів наукових установ НАН України у 2017 р. 

 

     УХВАЛИЛИ: Інформацію про проведення конкурсу науково-технічних 

проектів наукових установ НАН України у 2017 р. взяти до відома. 

 

в) СЛУХАЛИ:  Інформацію про Програмну ініціативу «Ресурсні матеріали».  

Акад. Я.С. Яцків повідомив присутніх про Розпорядження Президії 

НАН України № 52 (від 26.01.2017 р.) щодо Програмної ініціативи «Ресурсні 

матеріали» та про лист з ВФА щодо цього розпорядження. 

 

    УХВАЛИЛИ: Інформацію про Програмну ініціативу «Ресурсні матеріали» 

взяти до відома.  

 

г) СЛУХАЛИ: Інформацію про присудження НАН України премій імені 

видатних учених України за підсумками конкурсу 2016 р. 

        Акад. Я.С. Яцків повідомив присутніх про проект Постанови Президії 

НАН України про присудження НАН України премій імені видатних учених 

України за підсумками конкурсу 2016 р. 

 

   УХВАЛИЛИ: Інформацію про присудження НАН України премій імені 

видатних учених України за підсумками конкурсу 2016 р. взяти до відома. 
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д) СЛУХАЛИ: Інформацію про затвердження Концепції, складу наукової ради 

та Положення про наукову раду цільової програми наукових досліджень НАН 

України «Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого 

термоядерного синтезу та плазмових технологій» на 2017–2019 рр. 

 

        Акад. Я.С. Яцків повідомив присутніх про проект Постанови Президії 

НАН України про затвердження Концепції, складу наукової ради та Положення 

про наукову раду цільової програми наукових досліджень НАН України 

«Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу 

та плазмових технологій» на 2017–2019 рр. 

 

   УХВАЛИЛИ: Інформацію про затвердження Концепції, складу наукової ради 

та Положення про наукову раду цільової програми наукових досліджень НАН 

України «Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого 

термоядерного синтезу та плазмових технологій» на 2017–2019 рр. взяти до 

відома. 

 

е) СЛУХАЛИ: Інформацію про Експертну оцінку системи досліджень та 

інновацій України. 

        Акад. Я.С. Яцків повідомив присутніх про Експертну оцінку системи 

досліджень та інновацій України (на підтримку програми «Горизонт 2020»). . 

 

   УХВАЛИЛИ: Інформацію про Експертну оцінку системи досліджень та 

інновацій України.взяти до відома. 

 

є) СЛУХАЛИ: Інформацію про службові записки В.К. Розенбуш та 

В.І.Шавловського. 

 Акад. Я.С. Яцків повідомив присутніх про службові записки від 

В.К.Розенбуш та В.І. Шавловського, які недавно надійшли на ім’я директора 

Обсерваторії, та про свої заходи відповідно до цих записок. 

     В обговоренні взяли участь: В.К. Розенбуш, А.П. Відьмаченко. 

 

   УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова                                                                                            акад.   Я.С. Яцків, 

секретар                                                                                          Л.М. Свачій 

 


