
Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія 
 
ПРОТОКОЛ  
засідання дирекції 
04.04.2019  № 3 
м. Київ 
 
ПРИСУТНІ:  
акад. НАН України Я.С. Яцків (директор ГАО НАН України), С.Г. Кравчук (заст. директо-
ра з наукової роботи), П.П. Берцик (заст. директора з наукової роботи), Р.Р. Кондратюк 
(заст. директора зі загальних питань), Л.М. Свачій (уч. секретар), чл.-кор. НАН України 
Н.Г. Щукіна, чл.-кор. НАН України Л.С. Пілюгін,  Я.В. Павленко, П.П. Корсун, І.Б. Ва-
вилова, І.І. Синявський, М.М. Медведський, І.А. Верлюк, В.Л. Костюченко (голова 
профспілки).   
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

1. Коротка інформація про стан діяльності у наукових підрозділах ГАО НАН України: 
результати за перший квартал поточного року та проблеми  

         (доповідають керівники наукових підрозділів ГАО НАН України). 
2. Про підготовку проекту бюджету ГАО НАН України  на 2020 р. 

   (доповідає директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків). 
3. Про поточний фінансовий стан у наукових підрозділах ГАО НАН України  

   (доповідає директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків). 
      4.   Про підготовку до відзначення 75-річчя ГАО НАН країни  
               (доповідає к.ф.-м.н. С.Г. Кравчук).  
      5.   Про розподіл співробітників ГАО НАН України по робочих кімнатах 

   (доповідає  заст. директора зі загальних питань  ГАО НАН України  
            Р.Р.Кондратюк). 
 
                                                       ------------------------------------ 
 
1. СЛУХАЛИ: 
Коротка інформація про стан діяльності у наукових підрозділах ГАО НАН України: резуль-
тати за перший квартал поточного року та проблеми. 
 

Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово керівникам  на-
укових підрозділів ГАО НАН України чи їхнім заступникам.  

 
М.М. Медведський, І.І. Синявський, Я.В. Павленко, чл.-кор. НАН України 

Н.Г.Щукіна,  І.А. Верлюк, П.П. Берцик, чл.-кор. НАН України Л.С. Пілюгін та І.Б. Вави-
лова коротко розповіли про підсумки наукової діяльності підрозділів (наукових відділів і 
лабораторій) ГАО НАН України за перший квартал поточного року. Доповідачі відмітили 
кількість публікацій у їхніх підрозділах і звернули увагу на поточні проблеми у відділах чи 
лабораторіях. Зокрема, М.М. Медведський відмітив, що відділові астрометрії та космічної 
геодинаміки складно виділити кошти для модернізації лазерної станції; І.Б. Верлюк  наголо-
сила на тому, що фотометри ГАО НАН України тепер перебувають у КрАО та у високогірній  
обсерваторії на п. Терскол і що було б добре їх звідти забрати та передати для спостережень 
співробітникам ГАО НАН України. 

 



В обговоренні виступів керівників наукових підрозділів узяв участь акад. НАН Украї-
ни Я.С. Яцків, відмітивши, що наукові підрозділи Обсерваторії працюють ефективно, не-
зважаючи на недостатнє фінансування. Крім того, директор ГАО НАН України наголосив на 
тому, що доцільно на засіданні Вченої ради Обсерваторії послухати докладний звіт С.М. По-
хвали про результати роботи експедиції в Карпати. 

 
 

УХВАЛИЛИ:  
Інформацію  про стан діяльності  у наукових підрозділах  ГАО НАН України  (результати за 
перший квартал поточного року та проблеми)  взяти до відома.  Рекомендувати співробітни-
кові ГАО НАН України С.М. Похвалі відзвітувати на одному з найближчих засідань Ученої 
ради ГАО НАН України про підсумки експедиції в г. Карпати.  
 
 
 
2. СЛУХАЛИ:  
Про підготовку проекту бюджету ГАО НАН України  на 2020 р. 
 

Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків проінформував про про-
ект бюджету ГАО НАН України на 2020 р., відмітивши, що на додаткове фінансування (фі-
нансовий код 1230)  Обсерваторія  у формах для проекту бюджету подасть інформацію про 
три науково-дослідних роботи (наукові керівники: А.В. Сухоруков, М.М. Медведський, 
П.П.Берцик). 
 
 
УХВАЛИЛИ:  
Інформацію про підготовку проекту бюджету ГАО НАН України  на 2020 р. взяти до відома. 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ:  
Про поточний фінансовий стан у наукових підрозділах ГАО НАН України. 
 

Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків проінформував про по-
точний фінансовий стан підрозділів ГАО НАН України. 
 
 
УХВАЛИЛИ:  
Інформацію про поточний фінансовий стан у наукових підрозділах ГАО НАН України взяти 
до відома. 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ:  
Про  підготовку до заходів, присвячених відзначенню 75-річчя ГАО НАН України. 
 

Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово заступникові 
директора з наукової роботи к.ф.-м.н. С.Г. Кравчукові. 
      С.Г. Кравчук коротко проінформував про стан підготовки до відзначення 75-ї річниці 
ГАО НАН України, зокрема про організацію міжнародної наукової конференції «Астроно-
мія в Україні: від археоастрономії до астрофізики високих енергій», котру заплановано 
провести 15−17 липня 2019 р. у ГАО НАН України. Доповідач відмітив, що для участі в 



конференції зареєструвалося вже 40 осіб, серед яких і співробітники Обсерваторії, і наголо-
сив, що потрібно ще обговорити загальну доповідь, яку треба виголосити на цій конференції. 
С.Г. Кравчук попросив членів дирекції подавати пропозиції щодо такої доповіді. Далі допо-
відач проінформував щодо проекту листа в Президію НАН України про  нагороди різного 
рівня для співробітників ГАО НАН України з нагоди 75-річниці Обсерваторії.  
 

Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків доповнив виступ 
С.Г.Кравчука, спинившись на стані підготовки стендів (загалом 13 стендів) до святкування 
75-річчя ГАО НАН України.  
 
     В обговоренні питання взяли участь акад. НАН України Я.С. Яцків, чл.-кор. НАН Украї-
ни Н.Г. Щукіна, І.Б. Вавилова, Р.Р. Кондратюк. Зокрема, акад. НАН України Я.С.Яцків 
наголосив, що не пізніше ніж через тиждень список представлених до нагород співробітників 
ГАО НАН України має бути остаточно сформований, а І.Б. Вавилова запропонувала замість 
загальної доповіді на конференції показати відео про Обсерваторію. Акад. Я.С. Яцків додав, 
що було б добре ще у квітні, орієнтовно 22 квітня ц. р., прибрати територію ГАО НАН Укра-
їни, залучивши до цього усі підрозділи Обсерваторії.   
 
 
УХВАЛИЛИ:  
Інформацію про підготовку до заходів, присвячених відзначенню 75-річчя ГАО НАН Украї-
ни, взяти до відома. 

 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про розподіл співробітників ГАО НАН України по робочих кімнатах.  

 
Директор ГАО НАН України акад. НАН України  Я.С. Яцків надав слово заст. дирек-

тора зі загальних питань Р.Р. Кондратюкові. 
Р.Р. Кондратюк проінформував стосовно проекту наказу про розподіл співробітників 

ГАО НАН України по робочих кімнатах. 
 

 В обговоренні питання взяли участь: І.Б. Вавилова, акад. НАН України Я.С.Яцків, 
котрі висловили свою думку щодо робочої кімнати для співробітників лабораторії космічних 
променів.  
 
  
УХВАЛИЛИ:  
Інформацію щодо проекту наказу про розподіл співробітників ГАО НАН України по робочих 
кімнатах узяти до відома. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Голова                                                  ________                            акад.  Я.С. Яцків; 

      
         секретар                                                  _______                                    Л.М. Свачій.                                                                                                                                       
 


