Національна академія наук України
Головна астрономічна обсерваторія (ГАО)
ПРОТОКОЛ засідання Вченої ради ГАО НАН України
11.07.2019 р. № 7
м. Київ
Учену раду ГАО НАН України в складі 25 чоловік затверджено Постановою Бюро
Відділення фізики й астрономії НАН України від 4 липня 2017 р. (протокол № 5) зі
змінами, затвердженими Постановою Бюро Відділення фізики й астрономії НАН
України від 18 грудня 2018 р. (протокол № 9).
ПРИСУТНІ: 17 членів Ученої ради – акад. НАН України Я.С. Яцків (голова Вченої
ради ГАО НАН України), С.Г. Кравчук (заступник голови Вченої ради ГАО НАН
України), к.ф.-м.н. Л.М. Свачій (учений секретар Ученої ради ГАО НАН України),
чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна, чл.-кор. НАН України Р.І. Костик, д.ф.-м.н.
П.П.Берцик, д.ф.-м.н. Ж.М. Длугач, д.ф.-м.н. П.П. Корсун, д.ф.-м.н. Я.В. Павленко,
к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова, к.ф.-м.н. А.А. Василенко, к.ф.-м.н. О.А. Велесь, к.ф.-м.н.
П.Ф.Лазоренко, к.ф.-м.н. М.М. Медведський, к.т.н. І.І. Синявський, к.ф.-м.н.
Б.О.Шахов, В.Л. Костюченко (голова профспілки ГАО НАН України)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про нагородження почесними відзнаками та подяками ветеранів і працівників ГАО
НАН України.
2. Інформація про закордонні відрядження співробітників ГАО НАН України.
3. Розгляд кандидатури від ГАО НАН України щодо участі в Конкурсі Королівського
товариства Канади на отримання грантів.
4. Про реєстрацію НДР за договірною тематикою «Розроблення РКД експериментального зразка блоку СканПол-МСІП. Виготовлення експериментального зразка
блоку СканПол-МСІП в узгодженому складі» (договір з ДП «КБ «Південне» імені
М.К. Янгеля» № 338-19 від 18.07.2019 р.; термін виконання НДР: 3 кв.– 4 кв. 2019 р.;
науковий керівник НДР: к.т.н. І.І. Синявський).
5. Різне.
---------------------------------------------------------------

1. СЛУХАЛИ: Про нагородження почесними відзнаками та подяками ветеранів і
працівників ГАО НАН України.
Голова Вченої ради ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків коротко
проінформував про деякі справи, пов’язані з підготовкою до конференції в ГАО НАН
України, присвяченої 75-річному ювілеєві Обсерваторії, зокрема подякував
співробітникам за активну участь у прибиранні території ГАО НАН України та
розповів про стан підготовки футбольного поля Обсерваторії. Далі доповідач нагадав,
що заплановано кілька ветеранів Обсерваторії і колег з інших установ, котрі довго
співпрацювали з Обсерваторією, нагородити почесною відзнакою — Золотою медаллю
ім. академіка О.Я. Орлова ГАО НАН України, на якій зображено портрет академіка
О.Я. Орлова, а на зворотному боці є напис «За натхненну працю в дослідженні
Всесвіту».
Акад. НАН України Я.С. Яцків: Є дуже багато співробітників-ветеранів, які
самовіддано й довго працювали чи далі працюють на користь Обсерваторії, і які гідні
цієї найвищої відзнаки ГАО НАН України — Золотої медалі ім. академіка О.Я. Орлова.
Дирекція Обсерваторії пропонує в першу чергу нагородити таких осіб: чл.-кор. НАН
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України Р.І. Костика, д.ф.-м.н. О.В. Мороженка, д.ф.-м.н. Б.Ю. Жиляєва, колишнього
директора ГАО д.ф.-м.н. І.К. Коваля, д.ф.-м.н. С.М. Андрієвського (НДІ «Астрономічна
обсерваторія» ОНУ ім. І.І. Мечникова), к.ф.-м.н. В.К. Тарадія (директор МЦАМЕД
НАН України), акад. НАН України О.О. Коноваленка (РІ НАН України), д.ф.-м.н.,
проф. В.М. Івченка (КНУ ім. Тараса Шевченка). Золоту медаль імені академіка
О.Я.Орлова заплановано вручити 17 липня у другій половині дня.
Після цього акад. НАН України Я.С. Яцків повідомив, що адміністрація
Обсерваторії запропонувала й розробила ще одну нагороду — Подяку ГАО НАН
України. Нею заплановано нагородити зо два десятки ветеранів Обсерваторії, серед
яких ті, що уже звільнилися з ГАО НАН України, і ті, що працюють в Обсерваторії.
Доповідач оголосив перелік кандидатур, що їх подали підрозділи ГАО: В.В.Ботвінова,
Л.М. Кислюк, І.І. Глаголєва, Д.П. Дума, Г.О. Іванов, І.Г. Колесник, А.О. Корсунь,
В.Д.Кругов, А.М. Кур’янова, К.М. Ненахова, О.Ф. Пугач, М.Г. Родрігес,
О.Е.Розенбуш, Ю.В. Сизоненко, А.К. Юхимук, А.В. Шавріна, Г.Т. Яновицька,
Л.Я.Яковина, В.В. Аврамчук, О.В. Переход, Є.Г. Кратков, О.К. Санько,
Ю.І.Сафронов, А.І. Яценко, М.Т. Миронов, Р.Р. Кондратюк, Т.В. Неводовська,
Н.Ф.Парусімова, О.В. Клименко, Т.К. Корсун, А.І. Ємець, Л.М. Кізюн. Доповідач
відмітив, що остаточний перелік допоможе скласти відділ кадрів ГАО НАН України, а
самі подяки доцільно вручити 17 липня ц.р. після 12 год у підрозділах Обсерваторії.
УХВАЛИЛИ: Інформацію про нагородження почесними відзнаками та подяками
ветеранів і працівників ГАО НАН України узяти до відома. Нагородити чл.-кор. НАН
України Р.І. Костика, д.ф.-м.н. О.В. Мороженка, д.ф.-м.н. Б.Ю. Жиляєва, колишнього
директора ГАО д.ф.-м.н. І.К. Коваля, д.ф.-м.н. С.М. Андрієвського (НДІ «Астрономічна
обсерваторія» ОНУ ім. І.І. Мечникова), к.ф.-м.н. В.К. Тарадія (директор МЦАМЕД
НАН України), акад. НАН України О.О. Коноваленка (РІ НАН України), д.ф.-м.н.,
проф. В.М. Івченка (КНУ ім. Тараса Шевченка) Золотою медаллю імені академіка
О.Я.Орлова ГАО НАН України. Адміністрації ГАО НАН України скласти остаточний
перелік кандидатур до нагородження Подякою ГАО НАН України.
2. СЛУХАЛИ: Про закордонні відрядження співробітників ГАО НАН України.
Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово пр. н. с. відділу фізики субзоряних і
планетних систем д.ф.-м.н. Ж.М. Длугач.
Ж.М. Длугач розповіла про своє відрядження (7—16 червня 2019 р.) до
Чжецзянського університету (Ханчжоу, КНР) для участі у 18-й Конференції з проблем
розсіювання електромагнітних і світлових хвиль (The 18th
Conference
on
Electromagnetic and Light Scattering), де зробила усну доповідь «Multiple scattering of
polarized light by particles in an absorbing host medium».
Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово зав. відділу позагалактичної
астрономії та астроінформатики к.ф.-м.н. І.Б. Вавиловій.
І.Б. Вавилова розповіла про свої відрядження до Шанхайської обсерваторії
(КНР) та до Ліонського університету (м. Ліон, Франція), яке тривало 23−29 червня
2019 р. і в якому ще були н. с. відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики
к.ф.-м.н. Д.В. Добричева та пр. н. с. відділу
позагалактичної астрономії та
астроінформатики д.ф.-м.н. В.Ю. Караченцева.
Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово Д.В. Добричевій та
В.Ю.Караченцевій, котрі доповнили виступ І.Б. Вавилової про відрядження до м. Ліон
(Франція), під час якого вони взяли участь у симпозіумах
Європейського
астрономічного товариства (Європейський тиждень астрономії та космічної науки
− European Week for Astronomy and Space Science, EWASS2019). Зокрема,
Д.В.Добричева представила там постерні доповіді «Методи машинного навчання для
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бінарної морфологічної класифікації SDSS-галактик» та «Морфологічна класифікація
галактик з використанням так званого Глибокого навчання».
УХВАЛИЛИ: Інформацію про закордонні відрядження співробітників ГАО НАН
України Ж.М. Длугач, І.Б. Вавилової, Д.В. Добричевої та В.Ю. Караченцевої взяти до
відома.
3. СЛУХАЛИ: Розгляд кандидатури від ГАО НАН України щодо участі в Конкурсі
Королівського товариства Канади на отримання грантів. Виступи вченого секретаря
ГАО НАН України Л.М. Свачій та молодшого наукового співробітника відділу фізики
субзоряних і планетних систем ГАО НАН України О.М. Іванюка про надання
рекомендації О.М. Іванюкові для участі в конкурсі на отримання грантів від
Королівського товариства Канади (the Royal Society of Canada) для здійснення
дослідницьких візитів з метою наукової роботи в канадських науково-дослідних
установах строком до двох місяців у галузі фізики й космічних досліджень.
Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово вченому секретареві Обсерваторії
Л.М. Свачій.
Л.М. Свачій нагадала про лист з ВФА НАН України від 8 липня ц.р., у якому
йдеться про Конкурс Королівського товариства Канади на отримання грантів для
здійснення дослідницьких візитів з метою наукової роботи в канадських науководослідних установах строком до двох місяців. У Конкурсі можуть узяти участь вчені
установ НАН України, вік яких не перевищує 45 років; серед заявлених галузей
дослідження: фізика й космічні дослідження. Серед потрібних документів для участі в
конкурсі – рекомендаційний лист установи, у якій працює претендент.
Доповідачка проінформувала, що взяти участь у названому конкурсі виявив
бажання м.н.с. відділу фізики субзоряних і планетних систем О.М. Іванюк, котрий
підготував презентацію про свій проект для конкурсу.
Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово м.н.с. відділу фізики субзоряних і
планетних систем О.М. Іванюкові.
О.М. Іванюк розповів про своє дослідження, на яке він хотів би отримати грант
у рамках названого вище конкурсу. Після виступу він відповів на запитання, що їх
задали П.П. Берцик та чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна.
В обговоренні питання взяли участь Я.В. Павленко та П.П. Берцик. Зокрема,
Я.В. Павленко попросив Вчену раду підтримати кандидатуру О.М. Іванюка для участі
у Конкурсі Королівського товариства Канади на отримання грантів, а П.П. Берцик
проінформував, що співробітники відділу фізики зір і галактик к.ф.-м.н. І.А. Зінченко
та М.О. Соболенко теж виявили бажання взяти участь у названому конкурсі, коротко
розповів про їхні проекти та запропонував розглянути їхні кандидатури для участі в
Конкурсі на наступному засіданні Вченої ради або на засіданні загального
астрофізичного семінару.
УХВАЛИЛИ: Інформацію про Конкурс Королівського товариства Канади на
отримання грантів для здійснення дослідницьких візитів з метою наукової роботи в
канадських науково-дослідних установах строком до двох місяців узяти до відома.
За результатами голосування членів Ученої ради ГАО НАН України (за − 17,
проти − 0, утрималися − 0) рекомендувати молодшому науковому співробітникові
відділу фізики субзоряних і планетних систем ГАО НАН України
Іванюкові Олексію Михайловичу
взяти участь в конкурсі на отримання грантів від Королівського товариства Канади (the
Royal Society of Canada) для здійснення дослідницьких візитів з метою наукової роботи
в канадських науково-дослідних установах строком до двох місяців у галузі фізики й
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космічних досліджень і подати на конкурс потрібні документи щодо проекту
«Адаптація спостережних спектрів для однорідного визначення хімічного складу зір у
програмах пошуку позасонячних планет».
Рекомендувати тим молодим науковцям ГАО НАН України, хто ще хоче взяти
участь у Конкурсі Королівського товариства Канади на отримання грантів, розповісти
про свої відповідні наукові проекти на найближчому засіданні загального
астрофізичного семінару.
4. СЛУХАЛИ: Виступ ученого секретаря ГАО НАН України Л.М. Свачій та керівника
відділу атмосферної оптики та приладобудування ГАО НАН України кандидата техн.
наук І.І. Синявського про реєстрацію НДР за договірною тематикою «Розроблення РКД
експериментального зразка блоку СканПол-МСІП. Виготовлення експериментального
зразка блоку СканПол-МСІП в узгодженому складі» (договір з ДП «КБ «Південне» ім.
М.К. Янгеля» № 338-19 від 18.07.2019 р.; термін виконання НДР: 3 кв. 2019 р. – 4 кв.
2019 р.; науковий керівник НДР: к.т.н. І.І. Синявський).
УХВАЛИЛИ:
За результатами голосування членів Ученої ради ГАО НАН України (за − 17, проти −
0, утрималися − 0) зареєструвати й внести до тематичного плану наукових досліджень
ГАО НАН України НДР за договірною тематикою «Розроблення РКД
експериментального зразка блоку СканПол-МСІП. Виготовлення експериментального
зразка блоку СканПол-МСІП в узгодженому складі» (договір з ДП «КБ «Південне» ім.
М.К. Янгеля» № 338-19 від 18.07.2019 р.; термін виконання НДР: 3 кв. 2019 р. – 4 кв.
2019 р.; науковий керівник НДР: кандидат техн. наук І.І. Синявський).
5. СЛУХАЛИ: Про документи Президії НАН України стосовно конкурсного відбору
наукових і науково-технічних робіт на 2020 рік за бюджетною програмою «Підтримка
пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230).
Акад. НАН України Я.С. Яцків проінформував стосовно Постанови Президії
НАН України від 03.07.2019 р. № 196 «Про затвердження Порядку конкурсного
відбору наукових і науково-технічних робіт для фінансування за бюджетною
програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових
досліджень» та стосовно Розпорядження Президії НАН України від 10.07.2019 р. № 421
«Про проведення конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт на 2020 рік
за бюджетною програмою «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень»
(КПКВК 6541230).
УХВАЛИЛИ:
Інформацію про документи Президії НАН України стосовно
конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт на 2020 рік за бюджетною
програмою «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень»
(КПКВК
6541230) взяти до відома.

Голова Вченої ради ГАО НАН України ________акад. НАН України Я.С. Яцків,
учений секретар Ученої ради ГАО НАН України

________ Л.М. Свачій.
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