Національна академія наук України
Головна астрономічна обсерваторія
ПРОТОКОЛ
засідання Вченої ради ГАО
20.04.2017 № 7
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:
18 членів Ученої ради – акад. НАН України Я.С. Яцків (голова Вченої
ради), к.ф.-м.н. С.Г. Кравчук, к.ф.-м.н. Л.М. Свачій (учений секретар), акад.
НАН України Ю.І. Ізотов, 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. А.П. Відьмаченко, д.ф.м.н. Я.В. Павленко, д.ф.-м.н. Ж.М. Длугач, к.ф.-м.н. П.П. Корсун, к.ф.-м.н.
І.В. Кулик, к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова, к.ф.-м.н. М.М. Медведський, к.ф.-м.н.
С.М. Осіпов, к.ф.-м.н. П.Ф. Лазоренко,
к.т.н. І.І. Синявський, к.т.н.
В.К. Тарадій.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу
позагалактичної астрономії та астроінформатики ГАО НАН України.
2. Обрання кандидатури від ГАО НАН України для участі в конкурсі
проектів НДР молодих учених НАН України.
3. Обговорення запитів на відкриття відомчих НДР, котрі розпочнуться
2018 р.
4. Короткі звіти про закордонні відрядження співробітників ГАО.
5. Обговорення кандидатур на посади заступників директора та вченого
секретаря ГАО НАН України.
6. Різне.
1. СЛУХАЛИ: Вибори на заміщення вакантної посади завідувача відділу
позагалактичної астрономії та астроінформатики ГАО НАН України.
Голова Вченої ради ГАО НАН України акад. Я.С. Яцків розповів про
оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача відділу
позагалактичної астрономії та астроінформатики Обсерваторії і додав, що
документи на конкурс подала одна особа – в.о. завідувача названого підрозділу
к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова. Після цього акад. Я.С. Яцків надав слово І.Б. Вавиловій.
К.ф.-м.н. І.Б. Вавилова виступила з презентацією «Відділ позагалактичної астрономії та астроінформатики», докладно розповівши про
наукову та іншу роботу названого підрозділу, зокрема поінформувала про
кількість публікацій та інші науково-метричні показники роботи відділу. Після
цього доповідачка відповіла на запитання акад. Ю.І. Ізотова та акад. Я.С.Яцківа.
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В обговоренні взяли участь П.П. Берцик та акад. Я.С. Яцків, котрі
схвально відізвалися про кандидатуру І.Б. Вавилової як завідувача відділу
позагалактичної астрономії та астроінформатики ГАО НАН України,
відзначили її наукові та науково-організаційні здібності, вміння працювати з
молодими науковцями та попросили членів Ученої ради підтримати цю
кандидатуру. Крім того, П.П. Берцик запропонував, що деякі науковці з
названого відділу можуть, за бажання, перейти до АКІОЦ.
Акад. Я.С. Яцків: Хто за те, щоб кандидатуру І.Б. Вавилової внести до
переліку для таємного голосування? Одноголосно.
Після цього члени Вченої ради ГАО НАН України приступили до
голосування, після чого голова лічильної комісії д.ф.-м.н. Ж.М. Длугач
оголосила результати таємного голосування.
УХВАЛИЛИ: За результатами таємного голосування (за − 14, проти − 3,
утрималися − 1) обрати на посаду завідувача відділу позагалактичної астрономії
та астроінформатики ГАО НАН України
кандидата фізико-математ. наук, старшого наукового співробітника, доцента
Вавилову Ірину Борисівну.
2. СЛУХАЛИ: Обрання кандидатури від ГАО НАН України для участі в
конкурсі проектів НДР молодих учених НАН України.
Акад. Я.С. Яцків розповів про те, що Президія НАН України оголосила
конкурс проектів НДР молодих учених НАН України. Ці НДР триватимуть з
01.07.2017 р. до кінця наступного року. Далі доповідач відмітив, що від
Обсерваторії на конкурс хоче подати документи один молодий учений — к.ф.м.н. А.А. Василенко, науковий співробітник відділу позагалактичної астрономії
та астроінформатики ГАО НАН України — і надав слово І.Б. Вавиловій.
І.Б. Вавилова розповіла про проект НДР «Дослідження фізичних
властивостей активних ядер галактик з вузькими лініями та великим
поглинанням у рентгенівському діапазоні», який підготував А.А. Василенко.
УХВАЛИЛИ: За результатами голосування (за − 18, проти − 0, утрималися − 0)
підтримати подання запиту на відкриття НДР «Дослідження фізичних
властивостей активних ядер галактик з вузькими лініями та великим
поглинанням у рентгенівському діапазоні» (2017−2018 рр.; науковий керівник –
кандидат фізико-математичних наук А.А. Василенко) для участі в черговому
конкурсі проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України.
3. СЛУХАЛИ: Обговорення запитів на відкриття відомчих НДР, котрі
розпочнуться 2018 р.
Акад. Я.С. Яцків поінформував присутніх, що співробітники трьох
підрозділів ГАО планують у 2018 р. розпочати відомчі НДР, та надав слово
представникам цих підрозділів.
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а) К.т.н. М.Г. Сосонкін розповів, що відділ атмосферної оптики та
приладобудування планує наступного року розпочати прикладну НДР
«Наземні дослідження аерозолю в атмосфері для забезпечення
супроводження аерозольних космічних місій і визначення радіаційного
форсингу» (2018–2020 рр.; наук. керівник –– к.т.н. М.Г. Сосонкін). Доповідач
докладно розповів про етапи, очікувані результати виконання названої НДР,
запланований обсяг фінансування, назвав виконавців кожного етапу та відповів
на запитання присутніх.
б) І.П. Крячко розповів, що лабораторія МІЗОН-А планує наступного
року розпочати фундаментальну НДР «Дослідження світових тенденцій і
розробка методів та засобів поширення і популяризації астрономічних
знань в Україні» (2018–2020 рр.; наук. керівник –– к.ф.-м.н. С.Г. Кравчук).
Доповідач поінформував про етапи, очікувані результати виконання цієї НДР,
запланований обсяг фінансування, назвав виконавців кожного етапу та відповів
на запитання присутніх.
в) К.ф.-м.н. Б.О. Шахов розповів, що лабораторія космічних променів
планує наступного року розпочати фундаментальну НДР
«Вплив
стохастичних магнітних полів на формування просторово-енергетичного
розподілу космічних частинок» (2018–2022 рр.; наук. керівник –– к.ф.-м.н.
Б.О. Шахов). Доповідач поінформував про етапи, очікувані результати
виконання цієї НДР, запланований обсяг фінансування, назвав виконавців
кожного етапу та відповів на запитання присутніх.
УХВАЛИЛИ: За результатами голосування (за − 18, проти − 0, утрималися −
0) підтримати подання до Відділення фізики і астрономії НАН України запитів
на відкриття:
відомчої прикладної НДР
«Наземні дослідження аерозолю в
атмосфері для забезпечення супроводження аерозольних космічних місій і
визначення радіаційного форсингу» (2018–2020 рр.; наук. керівник –– к.т.н.
М.Г. Сосонкін);
відомчої фундаментальної НДР «Дослідження світових тенденцій і
розробка методів та засобів поширення і популяризації астрономічних
знань в Україні» (2018–2020 рр.; наук. керівник –– к.ф.-м.н. С.Г. Кравчук);
відомчої фундаментальної НДР «Вплив стохастичних магнітних полів
на формування просторово-енергетичного розподілу космічних частинок»
(2018–2022 рр.; наук. керівник –– к.ф.-м.н. Б.О. Шахов).

4. СЛУХАЛИ: Короткі звіти про закордонні відрядження співробітників ГАО
НАН України д.ф.-м.н. Ж.М. Длугач та к.т.н. І.І. Синявського.
Д.ф.-м.н. Ж.М. Длугач та к.т.н. І.І. Синявський розповіли про своє
відрядження (17–31.03.2017 р.) до Мерілендського університету (шт. Меріленд,
США). Мета поїздки — участь у 16-й Конференції з електромагнітного й
оптичного розсіяння (The 16th Conference on Electromagnetic and Light Scattering).
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УХВАЛИЛИ: Інформацію про відрядження співробітників ГАО НАН України
д.ф.-м.н. Ж.М. Длугач та к.т.н. І.І. Синявського (17–31.03.2017 р.) до
Мерілендського університету (шт. Меріленд, США) взяти до відома.
5. Обговорення кандидатур на посади заступників директора та вченого
секретаря ГАО НАН України.
а) СЛУХАЛИ: Про підтримку кандидатури к.ф.-м.н. С.Г. Кравчука на посаду
заступника директора з наукової роботи ГАО НАН України.
УХВАЛИЛИ: За результатами голосування (за – 17 осіб, проти − 0 осіб,
утрималися – 1 особа) підтримати кандидатуру
кандидата фізико-математичних наук Кравчука Сергія Григоровича
на посаду заступника директора з наукової роботи Головної астрономічної
обсерваторії НАН України на строк повноважень директора ГАО НАН
України.
б) СЛУХАЛИ: Про підтримку кандидатури д.ф.-м.н. П.П. Берцика на посаду
заступника директора з наукової роботи ГАО НАН України.
УХВАЛИЛИ: За результатами голосування (за – 17 осіб,
утрималися – 1 особа) підтримати кандидатуру

проти − 0 осіб,

доктора фізико-математичних наук Берцика Петера Петеровича
на посаду заступника директора з наукової роботи Головної астрономічної
обсерваторії НАН України на строк повноважень директора ГАО НАН
України.
в) СЛУХАЛИ: Про підтримку кандидатури Р.Р. Кондратюка на посаду
заступника директора зі загальних питань ГАО НАН України.
УХВАЛИЛИ: За результатами голосування (за – 18 осіб, проти − 0 осіб,
утрималися – 0 осіб) підтримати кандидатуру
Кондратюка Ростислава Романовича
на посаду заступника директора зі загальних питань Головної астрономічної
обсерваторії НАН України на строк повноважень директора ГАО НАН
України.
г) СЛУХАЛИ: Про підтримку кандидатури к.ф.-м.н. Л.М. Свачій на посаду
вченого секретаря ГАО НАН України.
УХВАЛИЛИ: За результатами голосування (за – 17 осіб, проти − 0 осіб,
утрималися – 1 особа) підтримати кандидатуру
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кандидата фізико-математичних наук Свачій Лідії Миколаївни
на посаду вченого секретаря Головної астрономічної обсерваторії НАН України
на строк повноважень директора ГАО НАН України.
6. Різне.
а) СЛУХАЛИ: Про результати виборів нового облікового складу Вченої ради
Головної астрономічної обсерваторії НАН України.
Голова Вченої ради ГАО НАН України акад. Я.С. Яцків надав слово
голові лічильної комісії з виборів нового облікового складу Вченої ради ГАО
НАН України О.О. Ході.
К.ф.-м.н. О.О. Хода прочитав протокол засідання лічильної комісії з
виборів нового облікового складу Вченої ради ГАО НАН України від
20.04.2017 р. Зокрема, доповідач назвав 17 кандидатур, що набрали найбільшу
кількість голосів: І.Б. Вавилова, А.А. Василенко, О.А. Велесь, Н.Г.Гусєва,
Ж.М.Длугач, В.М. Івченко, П.П. Корсун, П.Ф. Лазоренко, М.М. Медведський,
Г.П. Міліневський,
В.Л. Ольшевський, С.М. Осіпов, Я.В. Павленко,
І.І.Синявський, В.К. Тарадій, Ю.І. Федоров, Б.О. Шахов.
Акад. Я.С. Яцків: Хто за те, щоб затвердити результати підрахунків
лічильної комісії з виборів нового облікового складу Вченої ради ГАО НАН
України від 20.04.2017 р.? Одноголосно.
Отже, ці 17 кандидатур – І.Б. Вавилова, А.А. Василенко, О.А. Велесь,
Н.Г.Гусєва, Ж.М.Длугач, В.М. Івченко, П.П. Корсун, П.Ф. Лазоренко,
М.М.Медведський, Г.П. Міліневський, В.Л. Ольшевський, С.М. Осіпов,
Я.В.Павленко, І.І. Синявський, В.К. Тарадій, Ю.І. Федоров, Б.О. Шахов –
ГАО НАН України рекомендуватиме ВФА НАН України для затвердження як
членів Ученої ради Обсерваторії.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію про результати засідання лічильної комісії з виборів нового
облікового складу Вченої ради ГАО НАН України від 20.04.2017 р. взяти до
відома.
Затвердити результати підрахунків лічильної комісії з виборів нового
облікового складу Вченої ради ГАО НАН України від 20.04.2017 р.
Рекомендувати ВФА НАН України для затвердження як членів Ученої
ради ГАО НАН України такі кандидатури:
Вавилова Ірина Борисівна,
Василенко Анатолій Андрійович,
Велесь Олександр Анатолійович,
Гусєва Наталія Григорівна,
Длугач Жанна Михайлівна,
Івченко Василь Миколайович,
Корсун Павло Павлович,
Лазоренко Петро Федорович,
Медведський Михайло Михайлович,
Міліневський Геннадій Петрович,
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Ольшевський Вячеслав Леонідович,
Осіпов Сергій Миколайович,
Павленко Яків Володимирович,
Синявський Іван Іанович,
Тарадій Володимир Кирилович,
Федоров Юрій Іванович,
Шахов Борис Олексійович.

б) СЛУХАЛИ: Про деякі зміни в структурі ГАО НАН України.
Акад. Я.С. Яцків поінформував присутніх про пропозицію змінити
назву підрозділу «відділ фізики тіл Сонячної системи та інших планетних
систем» на «відділ фізики субзоряних та планетних систем» і призначити д.ф.м.н. Я.В. Павленка виконувачем обов’язків завідувача цього відділу.
УХВАЛИЛИ: Підтримати пропозицію змінити назву підрозділу «відділ фізики
тіл Сонячної системи та інших планетних систем» на «відділ фізики субзоряних
та планетних систем» і призначити д.ф.-м.н. Я.В. Павленка виконувачем
обов’язків завідувача цього відділу.
в) СЛУХАЛИ: Про затвердження складу конкурсної комісії ГАО НАН України
щодо розгляду документів кандидатів на заміщення наукових вакантних посад у
підрозділах ГАО НАН України.
УХВАЛИЛИ: Затвердити такий склад конкурсної комісії ГАО НАН України
щодо розгляду документів кандидатів на заміщення наукових вакантних посад у
підрозділах ГАО НАН України:
акад. НАН України Ю.І. Ізотов – голова комісії;
д.ф.-м.н. В.Ю. Караченцева;
д.ф.-м.н. Ж.М. Длугач;
к.ф.-м.н. І.В. Кулик;
учений секретар.
г) СЛУХАЛИ: Про підготовку до друку рукопису чергового випуску
наукового журналу «Advances in Astronomy and Space Physics» (том 6, номер 2,
2016 р.).
Головний редактор наукового журналу «Advances in Astronomy and Space
Physics» акад. Ю.І. Ізотов розповів про підготовлений до друку рукопис
чергового випуску (т.6, номер 2, 2016 р.) названого журналу.
В обговоренні взяв участь акад. Я.С. Яцків.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку рукопис чергового випуску наукового
журналу «Advances in Astronomy and Space Physics» (том 6, номер 2, 2016 р.).
д) СЛУХАЛИ: Про стажування аспірантки ІІ-го року навчання з відривом від
виробництва О.С. Шубіної.
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УХВАЛИЛИ: Дозволити аспірантці ІІ-го року навчання з відривом від
виробництва ГАО НАН України, інженерові І-ї категорії лабораторії фізики
малих тіл Сонячної системи ГАО НАН України
Шубіній Олені Сергіївні
стажування в Астрономічному інституті Словацької Республіки (м. Братислава)
з 01.06.2017 р. до 31.08.2017 р. Виплату заробітної плати Шубіній О.С. на
період цього стажування не припиняти.
е) СЛУХАЛИ: Про внесення до тематичного плану наукових досліджень ГАО
НАН України на 2017 р. НДР «Розроблення 3D моделі та конструкторської
документації габаритно-динамічного макету наукової апаратури «АерозольUA». Виготовлення габаритно-динамічного макету наукової апаратури
«Аерозоль-UA» » (термін виконання: травень 2017 р.− грудень 2017 р.;
науковий керівник: к.т.н. І.І. Синявський).
УХВАЛИЛИ: Внести до тематичного плану наукових досліджень ГАО НАН
України на 2017 р. НДР «Розроблення 3D моделі та конструкторської
документації габаритно-динамічного макету наукової апаратури «АерозольUA». Виготовлення габаритно-динамічного макету наукової апаратури
«Аерозоль-UA» » (термін виконання: травень 2017 р.− грудень 2017 р.;
науковий керівник: к.т.н. І.І. Синявський).

Голова Вченої ради ГАО НАН України

Учений секретар

акад. НАН України Я.С. Яцків,
Л.М. Свачій.
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