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Національна академія наук України 

Головна астрономічна обсерваторія 

ПРОТОКОЛ  

засідання Вченої ради ГАО 

24.11.2016 р.  № 15  

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:  

17 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 Н.Г. Щукіна, чл.-кор. НАН 

України Л.С. Пілюгін, д.ф.-м.н. Н.Г. Гусєва, д.ф.-м.н. Ж.М. Длугач, 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. В.К. Тарадій 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

1. Звіт з цільової НДР ГАО НАН України № 299 Ц «Фундаментальні   

     властивості обраних об’єктів Всесвіту: теоретичні та спостережні аспекти»  

     (доповідає акад. Я.С. Яцків). 

2.  Звіт з НДР № 374 Кт «Дослідження повного електронного вмісту іоносфери  

    при спільному використанні диференціального та автономного методів   

   обробки спостережень в регіональних мережах перманентних ГНСС-станцій» 

    (доповідає О.О. Жаліло). 

3. Короткі звіти про закордонні відрядження. 

4. Різне.  

  

 

  1. СЛУХАЛИ:   Звіт з цільової НДР ГАО НАН України № 299 Ц  

«Фундаментальні   властивості обраних об’єктів Всесвіту: теоретичні та  

спостережні аспекти» . 

 

  Керівник НДР  акад. Я.С. Яцків розповів про НДР № 299 Ц Обсерваторії, 

котра виконувалася за цільовою програмою ВФА НАН України протягом 

2012−2016 рр.  Доповідач наголосив на великій кількості результатів, здобутих 

співробітниками усіх відділів ГАО у ході виконання названої НДР. Далі акад. 

Я.С. Яцків докладно прокоментував остаточний звіт з цільової НДР ГАО НАН 

України і додав, що тепер цей звіт треба подати на оцінювання сторонньою 

організацією.   

 

  В.К. Розенбуш: У мене запитання. В Календарному плані до Запиту на цю 

НДР записано розділ «Вивчення фізичних характеристик реголітового шару 

обраних безатмосферних тіл за даними спектрополяриметричних спостережень 
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в інфрачервоній ділянці спектру», 2012–2016 рр,, керівник Відьмаченко А.П. 

Які результати отримано з цього розділу? Ви нічого про це не говорили в 

своєму звіті, а представили результати нашого розділу як спільні. 

 

Акад. Я.С. Яцків: Я згрупував дослідження стосовно малих тіл Сонячної 

системи, а конкретно щодо  розділу Відьмаченка сказати нічого не можу. 

 

  УХВАЛИЛИ:  Затвердити звіт з цільової НДР ГАО НАН України № 299 Ц 

«Фундаментальні   властивості обраних об’єктів Всесвіту: теоретичні та 

спостережні аспекти». Просити керівників відділів ГАО НАН України ще раз 

розглянути звіт стосовно розділів, які виконував той чи інший відділ. Від імені 

Вченої ради ГАО НАН України висловити подяку  А.І. Ємець за роботу щодо 

підготовки остаточного звіту з названої НДР.   

 

2.СЛУХАЛИ: Звіт з НДР № 374 Кт «Дослідження повного електронного 

вмісту іоносфери при спільному використанні диференціального та 

автономного методів  обробки спостережень в регіональних мережах 

перманентних ГНСС-станцій». 

 

     Акад. Я.С. Яцків надав слово О.О. Жалілові. 

     О.О. Жаліло  виступив з презентацією  «Дослідження повного електронного 

вмісту іоносфери при спільному використанні диференціального та 

автономного методів  обробки спостережень в регіональних мережах 

перманентних ГНСС-станцій», під час якої докладно розповів про мету й 

результати досліджень в рамках НДР № 374 Кт, котра виконується за договором 

між РІ НАН України та ГАО НАН України.  

 

В обговоренні взяли учать: акад. Ю.І. Ізотов, І.Б. Вавилова, В.П. Кузьков, 

акад. Я.С. Яцків.  Зокрема, акад. Я.С. Яцків відзначив, що в Україні тепер є 

супутниковий проект «Іоносат-Мікро», координатор якого — Інститут 

космічних досліджень НАН України та ДКА України. Він призначений для 

докладного вивчення іоносфери Землі; запуск супутника заплановано на 2018 р. 

Для реалізації проекту потрібна і наземна підтримка – О.О. Жаліло і 

запропонував таку підтримку. Він і його колектив входять до названого 

проекту, працюють дуже добре.  Пропоную підтримати їхню роботу. 

 

  УХВАЛИЛИ: Звіт О.О. Жаліла про роботу в рамках НДР № 374 Кт 

«Дослідження повного електронного вмісту іоносфери при спільному 

використанні диференціального та автономного методів  обробки 

спостережень в регіональних мережах перманентних ГНСС-станцій» взяти до 

відома. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Короткі звіти про закордонні відрядження. 

 

 Ю.Г. Кузнєцова розповіла про відрядження з 30 жовтня до 8 листопада 

поточного року до  Астрономічного інституту в Словаччині (разом з 

В.М.Крушевською). Мета відрядження: участь у роботі над спільним 

українсько-словацьким безвалютним проектом «The Dwarf project: Eclipsing 

binaries ― precise clocks to discover exoplanets». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%9A%D0%90_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%9A%D0%90_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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  УХВАЛИЛИ: Інформацію про закордонне відрядження співробітників ГАО 

НАН України Ю.Г. Кузнєцової та В.М. Крушевської взяти до відома. 

 

4. 

а) СЛУХАЛИ: Про Постанову Президії НАН України №233 від 9.11.2016 р. 

«Про реформування діяльності НАН України для ефективного наукового 

супроводження реалізації пріоритетів економічного розвитку держави». 

 

   УХВАЛИЛИ: Інформацію про Постанову Президії НАН України №233 від 

9.11.2016 р. «Про реформування діяльності НАН України для ефективного 

наукового супроводження реалізації пріоритетів економічного розвитку 

держави» взяти до відома. Вченому секретареві ГАО НАН України підготувати 

відповідь на запит, що є в цій Постанові. 

 

б) СЛУХАЛИ: Про подання стипендіальної комісії ГАО НАН України щодо 

розміру стипендій аспірантів ГАО НАН України на грудень 2016 р. 

       

 УХВАЛИЛИ: У зв’язку з успішним навчанням в аспірантурі встановити 

аспірантам ГАО НАН України О.О. Торбанюк та О.С. Шубіній максимальні 

стипендії на грудень 2016 р. – у розмірі 3444 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                       акад. Я.С. Яцків                                                                                            

 

Секретар                                                                            Л.М. Свачій   


