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Національна академія наук України 

Головна астрономічна обсерваторія 

ПРОТОКОЛ  

засідання Вченої ради ГАО 

23.03.2017    № 6  

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:  

16 членів Ученої 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.Iзотов, 

чл.-кор. НАН України Р.І. Костик, чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна, д.ф.-

м.н. П.П. Берцик, 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, к.ф.-м.н. П.П. Корсун, к.ф.-м.н. 

І.В.Кулик, 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. С.М. Осіпов 

 

Через поважні причини (відрядження, перебування за кордоном, 

лікарняний листок, відпустка тощо) відсутні 7 членів Ученої ради ГАО НАН 

України. 

 Фактичний склад Ученої ради ГАО НАН України становить 20 осіб. 

                      

                  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

1. Висунення кандидатів на посаду директора ГАО НАН України. 

 

СЛУХАЛИ:  Висунення кандидатів на заміщення вакантної посади директора 

Головної астрономічної обсерваторії НАН України. 

 

Заступник голови Вченої ради ГАО НАН України к.ф.-м.н. С.Г.Кравчук 

нагадав присутнім про Постанову від 25 січня 2017 р. (№ 17), якою Президія 

НАН України призначила вибори директорів наукових установ НАН України у 

першому півріччі поточного року, в тому числі вибори директора ГАО НАН 

України, і додав, що конкурс  (терміном два місяці) на заміщення посади 

директора ГАО НАН України  оголошений з 25 січня 2017 р. Далі С.Г. Кравчук 

поінформував присутніх,  що відповідно до Статуту НАН України право 

висунення кандидатів на посаду директора Обсерваторії мають: Президія НАН 

України, Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України, члени НАН 

України, Вчена рада Обсерваторії та колективи її наукових відділів. Доповідач 

перечислив вимоги до кандидата на посаду керівника державної наукової 

установи: вільне володіння державною мовою, наявність наукового ступеня 

доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукового 

працівника або науково-педагогічного працівника не менш ніж 10 років.  

Далі С.Г. Кравчук поінформував, що деякі наукові відділи ГАО НАН 

України вже офіційно запропонували кандидатури на посаду директора 

Обсерваторії. 
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С.Г. Кравчук: Перш ніж перейти до обговорення кандидатур на посаду 

директора ГАО НАН України, які сьогодні висуне Вчена рада, доцільно 

прийняти рішення, як сьогодні голосуватимуть за кандидатури члени нашої 

Вченої ради: відкрито чи таємно.  Хто за те, щоб голосування було таємним?   

15 — за, 0 — проти, 1 — утримався. Отже, голосування проведемо таємне. 

Тепер запрошую до слова всіх, хто хоче висловити свої пропозиції щодо 

кандидатів на посаду директора Обсерваторії. 

 

Член-кор. НАН України Н.Г. Щукіна: Співробітники відділу фізики 

Сонця недавно на своїх зборах вирішили висунути кандидатуру акад. НАН 

України Я.С. Яцківа, про що зроблено письмове повідомлення у ВФА НАН 

України.   

К.ф.-м.н. І.Б. Вавилова: Відділ позагалактичної астрономії та 

астроінформатики теж підтримує кандидатуру акад. Я.С. Яцківа. Співробітники 

відділу прийшли сьогодні на це відкрите засідання Вченої ради. 

К.ф.-м.н. П.Ф. Лазоренко: Відділ астрометрії та космічної геодинаміки  

теж запропонував кандидатуру акад. Я.С. Яцківа і передав відповідний лист до 

Відділення фізики і астрономії НАН України. 

 

С.Г. Кравчук: У кого є запитання до співробітників тих відділів, котрі 

вже висунули кандидатуру на посаду директора Обсерваторії?  Якщо запитань 

немає, продовжимо обговорення. 

 

Д.ф.-м.н. П.П. Берцик: Як член Ученої ради,  теж пропоную 

кандидатуру акад. Я.С. Яцківа на посаду директора ГАО НАН України. Акад. 

Я.С. Яцків добре керує Обсерваторією, вміє знаходити фінансування для неї 

(крім того, котре виділене в бюджеті Академії). 

Акад. НАН України Ю.І. Ізотов: Я теж не бачу поки що іншої 

кандидатури на посаду директора Обсерваторії, крім акад. Я.С. Яцківа. Але я би 

хотів почути програму розвитку ГАО НАН України. Мене хвилює майбутня 

доля нашої Обсерваторії.   

К.ф.-м.н. І.В. Кулик: Було б добре, коли б програму розвитку ГАО НАН 

України почув увесь колектив Обсерваторії, а не тільки Вчена рада. 

 

С.Г. Кравчук: Таку програму можна буде викласти на сайті ГАО. 

 

Д.ф.-м.н. Я.В. Павленко: Таку програму було б доцільно заслухати, коли 

б ми висунули кілька кандидатур — можна було б порівняти програми різних 

кандидатів. Але програму в нащих умовах непросто скласти. Хто знає, яка 

ситуація в нашій  державі буде через рік? Але було б добре, якби Ярослав 

Степанович Яцків виступив перед колективом Обсерваторії.  

 

С.Г. Кравчук: Чи хтось ще хоче виступити? Як нема охочих, то 

перейдімо до таємного голосування. 

Отже, запропоновано одну кандидатуру на посаду директора ГАО НАН 

України – кандидатуру акад. Я.С. Яцківа. Хто за те, щоб кандидатуру акад. 

Я.С.Яцківа внести до списку кандидатур для таємного голосування з виборів 

директора ГАО НАН України? Одноголосно. Отже, вносимо кандидатуру акад. 

Я.С. Яцківа у список кандидатур для таємного голосування. 
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Л.М. Свачій: Членами лічильної комісії пропоную П.Ф. Лазоренка, 

П.П.Корсуна і С.М. Осіпова. 

 

Після цього члени Вченої ради ГАО НАН України приступили до 

голосування. 

Після процедури голосування голова лічильної комісії С.М. Осіпов 

оголосив результати таємного голосування за кандидатуру акад. Я.С. Яцківа на 

посаду директора ГАО НАН України.  

К.ф.-м.н. П.Ф. Лазоренко: Усього 27 бюлетенів, роздано 16 бюлетенів, 

що і відповідає кількості присутніх членів Ученої ради. Проголосували: «за» — 

14, «проти» — 2, «утримались» — 0. Недійсних бюлетенів не виявлено. 

 

С.Г. Кравчук: Хто за те, щоб затвердити результати таємного 

голосування щодо виборів кандидата на посаду директора ГАО НАН України? 

Одноголосно. Отже, затверджуємо результати таємного голосування щодо 

виборів кандидата на посаду директора ГАО НАН України. 

 
 

УХВАЛИЛИ:   За результатами таємного голосування   (за — 14, проти — 2, 

утрималися — 0) рекомендувати кандидатуру головного наукового 

співробітника ГАО НАН України,  академіка НАН України, доктора фізико-

математичних наук                 

                                         Ярослава Степановича Яцківа 
на заміщення  вакантної посади  директора  Головної астрономічної 

обсерваторії НАН України. 

Я.С. Яцків − знаний у світі фахівець у галузі обертання Землі, 

фундаментальної  астрометрії та космічної геодинаміки, талановитий 

організатор науки, активний громадський діяч. Завдяки зусиллям Я.С. Яцківа 

ГАО НАН України здобула широке міжнародне визнання і  стала однією з 

провідних астрономічних установ Європи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови Вченої ради ГАО НАН України               С.Г. Кравчук, 

                                                                               

Учений секретар   ГАО НАН України                                    Л.М. Свачій.                 

 

                                                                      


