
Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія 
 
ПРОТОКОЛ  
засідання дирекції 
03.10.2019  № 6   
м. Київ 
 
ПРИСУТНІ:  
акад. НАН України Я.С. Яцків (директор ГАО НАН України), С.Г. Кравчук (заст. директо-
ра з наукової роботи ГАО НАН України), Л.М. Свачій (учений секретар ГАО НАН Украї-
ни), чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна, чл.-кор. НАН України Л.С. Пілюгін, М.М. Мед-
ведський, Ж.М. Длугач, П.П. Корсун, І.Б. Вавилова, Б.О. Шахов, О.А. Велесь, І.І. Си-
нявський, В.Л. Костюченко (голова профспілки ГАО НАН України).  
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

1. Про підсумки роботи підрозділів ГАО НАН України в І−ІІІ кв. 2019 р. Про поточний 
фінансовий стан підрозділів ГАО НАН України. 

2. Деякі поточні справи ГАО НАН України.  
 
                                                       ------------------------------------ 
 
1. СЛУХАЛИ: 
Про підсумки роботи підрозділів ГАО НАН України в І−ІІІ кв. 2019 р.   Про поточний фінан-
совий стан підрозділів ГАО НАН України. 
 

Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово керівникам 
(чи їхнім заступникам) наукових відділів ГАО НАН України М.М. Медведському (відділ 
астрометрії та космічної геодинаміки), Ж.М. Длугач (відділ  фізики субзоряних та планет-
них систем), чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіній (відділ фізики Сонця),  чл.-кор. НАН Укра-
їни Л.С. Пілюгіну (відділ фізики зір і галактик) та І.Б. Вавиловій (відділ позагалактичної 
астрономії та астроінформатики). Доповідачі коротко проінформували про підсумки діяль-
ності наукових підрозділів упродовж трьох кварталів поточного року та сформулювали про-
позиції. Зокрема, Ж.М. Длугач висловила пропозицію перевести м.н.с. М.В. Андрєєва на 
зарплату в розмірі повного окладу як спостерігача, І.Б. Вавилова повідомила, що один спів-
робітник її відділу у вересні ц.р. закінчив навчання в докторантурі, а два співробітники всту-
пили до аспірантури в Інституті фізики НАН України.    

 
В обговоренні цієї частини питання взяв участь акад. НАН України Я.С. Яцків, кот-

рий запропонував керівникам наукових відділів ознайомити Хейме Розалеса Гузмана (колегу 
з Чилі) з напрямами наукової діяльності співробітників.   

 
Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків коротко проінформував 

про поточний фінансовий стан наукових підрозділів, наголосивши на тому, що деякі відділи 
регулярно мають велику заборгованість щодо зарплати.  Доповідач попросив керівників від-
ділів врегулювати фінансовий стан протягом двох найближчих місяців.  

 
 

УХВАЛИЛИ:  
Інформацію  про підсумки роботи підрозділів ГАО НАН України в І−ІІІ кв. 2019 р. та про 
поточний фінансовий стан підрозділів ГАО НАН України взяти до відома. 



 2. СЛУХАЛИ:  
  Про деякі поточні справи ГАО НАН України. 
 

Директор Обсерваторії акад. НАН України Я.С. Яцків: Слід обговорити трудову дис-
ципліну в Обсерваторії. На жаль, у кількох підрозділах не ведеться облік відвідування пра-
цівниками своїх робочих місць. Співробітники, котрі відповідають за табелювання, повинні 
контролювати і ведення журналів відвідування (працівники того чи іншого відділу повинні 
розписуватися в такому журналі).  Прошу курівників підрозділів звернути увагу на трудову 
дисципліну!  

Ще таке. Час від часу я надсилаю завідувачам підрозділів електронні листи з поміт-
кою «Прошу надати пропозиції». Прошу всіх завідувачів на майбутнє відповідати на такого 
роду листи. Якщо пропозицій нема, то так і напишіть.  
 Кілька слів про цьогорічний захід «Астроосінь у Голосієво» (25 жовтня). Прошу 
С.Г.Кравчука розіслати запрошення на це свято. Запрошення підготує О.В. Клименко. На цей 
день заплановано кілька виступів, зокрема виступ Р.Р. Кондратюка. Можна ще додати нау-
кові й науково-популярні доповіді. Також плануємо посвяту молодих співробітників в астро-
номи.   
  

Акад. НАН України Я.С. Яцків та В.Л. Костюченко проінформували про справу пе-
редання котельні Обсерваторії приватному підприємцеві та про обігрів корпусу сонячного 
телескопа АЦУ-5.  

Далі   акад. НАН України Я.С. Яцків нагадав про заплановану атестацію наукових 
працівників Обсерваторії, про яку йдеться в Постанові Президії НАН України №149  від 
15.05.2019 р. і доручив заст. директора з наук. роботи С.Г. Кравчукові докладно вивчити це 
питання (коли доцільно провести атестацію тощо). Насамкінець доповідач  повідомив, що у 
четвертому кварталі ц.р. слід подати штатний розпис на 2020 р., і попросив керівників під-
розділів подавати відповідні пропозиції.  
 
 
УХВАЛИЛИ:  
Інформацію про деякі поточні справи ГАО НАН України взяти до відома.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Голова                                                  ________                            акад.  Я.С. Яцків; 

      
       секретар                                                  _______                                    Л.М. Свачій.                                                                                                                                       
 


