Національна академія наук України
Головна астрономічна обсерваторія
ПРОТОКОЛ
засідання Вченої ради ГАО
10.11.2016 р. № 14
м. Київ
Учену раду ГАО НАН України в складі 27 осіб затверджено Постановою Бюро
Відділення фізики і астрономії НАН України від 18.06.2011 р. (протокол № 5).

ПРИСУТНІ:
15 членів Ученої ради – акад. НАН України Я.С. Яцків (голова Вченої
ради), к.ф.-м.н. С.Г. Кравчук (заст. голови Вченої ради), к.ф.-м.н. Л.М. Свачій
(вчений секретар Ученої ради), акад. НАН України Ю.І. Ізотов, чл.-кор. НАН
України Р.І. Костик, чл.-кор. НАН України Л.С. Пілюгін, д.ф.-м.н. Н.Г.Гусєва,
д.ф.-м.н. Я.В. Павленко, д.ф.-м.н. Ю.І. Федоров, к.ф.-м.н. Б.О. Шахов, к.ф.м.н. П.П. Корсун, к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова, к.т.н. І.І. Синявський, к.ф.-м.н.
С.М.Осіпов, к.ф.-м.н. М.М. Медведський,
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Затвердження нових НДР для співробітників ГАО НАН України.
2. Обговорення проекту нової редакції Статуту ГАО НАН України.
3. Короткі звіти про закордонні відрядження співробітників ГАО НАН України.
4. Різне.
СЛУХАЛИ: Затвердження нових НДР для співробітників ГАО НАН України.
Акад. Я.С. Яцків: ГАО виграла чотири тендери на наукові дослідження
впродовж листопада−грудня 2016 р. Послухаймо про ці НДР.
Акад. Я.С. Яцків надав слово І.Б. Вавиловій.
І.Б. Вавилова розповіла про НДР «Науково-методичне забезпечення
Програми. Інформаційно-аналітична підтримка виконання програми. Видання
наукового журналу “Космічна наука і технології”».
УХВАЛИЛИ: Внести до плану тематичних досліджень ГАО НАН України
проект «Науково-методичне забезпечення Програми. Інформаційно-аналітична
підтримка виконання програми. Видання наукового журналу “Космічна наука і
технології” ». Призначити І.Б. Вавилову керівником цієї НДР.
Акад. Я.С. Яцків надав слово І.І. Синявському.
І.І. Синявський розповів про НДР «Проведення наукових космічних
досліджень у рамках виконання міжнародних програм. Розроблення наукових
програм з перспективних космічних досліджень».
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УХВАЛИЛИ: Внести до плану тематичних досліджень ГАО НАН України
проект «Проведення наукових космічних досліджень у рамках виконання
міжнародних програм. Розроблення наукових програм з перспективних
космічних досліджень». Призначити І.І. Синявського керівником цієї НДР.
Акад. Я.С. Яцків надав слово А.П. Бовчалюку.
А.П. Бовчалюк розповів про НДР «Проведення наукових космічних
досліджень у рамках виконання міжнародних програм. Розроблення наукових
програм з перспективних космічних досліджень атмосферного аерозолю»
УХВАЛИЛИ: Внести до плану тематичних досліджень ГАО НАН України
проект «Проведення наукових космічних досліджень у рамках виконання
міжнародних програм. Розроблення наукових програм з перспективних
космічних досліджень атмосферного аерозолю». Призначити А.П. Бовчалюка
керівником цієї НДР.
Акад. Я.С. Яцків надав слово Я.О. Романюку.
Я.О. Романюк розповів про НДР «Удосконалення системи контролю та
аналізу космічної обстановки. Створення багатопозиційного наземного
комплексу спостереження за космічними об’єктами. Модернізація наявних
оптичних засобів».
УХВАЛИЛИ: Внести до плану тематичних досліджень ГАО НАН України
проект «Удосконалення системи контролю та аналізу космічної обстановки.
Створення багатопозиційного наземного комплексу спостереження за
космічними об’єктами. Модернізація наявних оптичних засобів». Призначити
Я.О. Романюка керівником цієї НДР.
2. СЛУХАЛИ: Про проект нової редакції Статуту ГАО НАН України.
Акад. Я.С. Яцків нагадав присутнім, що цьогоріч НАН України прийняла
нову редакцію свого статуту, через що установи НАН України теж розробляють
нові редакції своїх статутів. Далі доповідач докладно розповів про проект нової
редакції Статуту ГАО НАН України та запросив присутніх до його
обговорення.
Б.Ю. Жиляєв: Потрібно внести до «Основних завдань Обсерваторії» пункт:
проведення астрономічних спостережень.
І.Б. Вавилова: Треба ще внести до Статуту ГАО інформацію про
утримання спостережних комплексів у ГАО, а також про склотеку й
астроінформатику (до розділу «Структура Обсерваторії»).
Ю.І. Ізотов: Щодо складу Вченої ради не все зрозуміло. Написано, що
кількісний склад членів Вченої ради Обсерваторії становить 25 осіб, що не
менш ніж три чверті складу Вченої ради обираються на строк повноважень
директора Обсерваторії таємним голосуванням зборів наукових працівників, а
решта призначаються наказом директора Обсерваторії. Далі видно, що кілька
членів Вченої ради входять до неї автоматично. Нам треба у п. 4.19 замість «три
чверті» написати «дві третини».
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УХВАЛИЛИ: Затвердити проект нової редакції Статуту ГАО НАН України,
врахувавши у ньому зауваження Б.Ю. Жиляєва, І.Б. Вавилової та Ю.І. Ізотова.
3. СЛУХАЛИ: Короткі звіти про закордонні відрядження співробітників ГАО
НАН України.
Л.С. Пілюгін розповів про відрядження у листопаді 2016 р. до Університету
Долини Парайба (Бразилія) Мета відрядження: участь у міжн. конференції
«Вміст хімічних елементів у газових туманностях».
С.А. Борисенко розповів про відрядження з 1 до 31 жовтня 2016 р. до
Інституту планетарних досліджень (Німеччина). Мета відрядження: спільна
робота щодо досліджень комет Головного поясу та околиць методами
широкосмугової фотометрії.
О.О. Хода розповів про закордонне відрядження у жовтні 2016 р. до
Університету в Падові для спільних досліджень в рамках проекту CEGRN щодо
глобальних навігаційних супутникових систем.
М.М. Медведський розповів про своє відрядження до Латвійського
університету (Рига, Латвія) для спостережень на лазерній станції РИГА-1884 та
до Німеччини
УХВАЛИЛИ: Інформацію про закордонні відрядження співробітників ГАО
НАН України Л.С. Пілюгіна, С.А. Борисенка, О.О. Ходи та М.М. Медведського
взяти до відома.
4. СЛУХАЛИ: Про проекти Постанов Президії НАН України стосовно
підготовки до відзначення 100-річного ювілею НАН України, стосовно сесії
Загальних зборів НАН України 12−14 грудня 2016 р. та «Про реформування
діяльності НАН України для ефективного наукового супроводження реалізації
пріоритетів економічного розвитку держави».
УХВАЛИЛИ: Інформацію про проекти Постанов Президії НАН України
стосовно підготовки до відзначення 100-річного ювілею НАН України,
стосовно сесії Загальних зборів НАН України 12−14 грудня 2016 р. та «Про
реформування діяльності НАН України для ефективного наукового
супроводження реалізації пріоритетів економічного розвитку держави» взяти до
відома.

Голова Вченої ради
Секретар

акад. Я.С. Яцків
Л.М. Свачій
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