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Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія 
ПРОТОКОЛ    засідання Вченої ради ГАО               
21.12.2017    № 19  
м. Київ 
 
Учену раду ГАО НАН України в складі 26 чоловік затверджено Постановою  
Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України від 4 липня 2017 р. 
(протокол № 5). 
 
ПРИСУТНІ:  
21 член Ученої ради ГАО НАН України – акад. НАН України Я.С. Яцків 
(голова Вченої ради ГАО НАН України), к.ф.-м.н. С.Г.  Кравчук (заступник 
голови Вченої ради ГАО НАН України)  к.ф.-м.н. Л.М.  Свачій (учений 
секретар Ученої ради ГАО НАН України), акад. НАН України Ю.І. Ізотов,  чл.-
кор. НАН України Р.І. Костик, чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна,  д.ф.-м.н. 
П.П. Берцик, д.ф.-м.н. Г.П. Міліневський, д.ф.-м.н. Н.Г. Гусєва, д.ф.-м.н 
Я.В.Павленко, д.ф.-м.н. Ю.І. Федоров, д.ф.-м.н. Ж.М. Длугач,  к.ф.-м.н. 
П.П.Корсун, 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.ф.-м.н. 
Б.О. Шахов, к.т.н. І.І. Синявський, В.Л. Костюченко  (голова профспілки 
ГАО НАН України). 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1.Обговорення і висунення кандидатури від ГАО НАН України на заміщення    
   вакансії члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Астрофізика». 
 
2. Звіт про роботу наукових об’єктів ГАО НАН України,     що становлять   
     національне надбання    (доповідає к.ф.-м.н. М.М. Медведський). 
 
3. Звіт щодо виконання науково-дослідної роботи «Автоматизований наземний    
   комплекс дальньої оптично-цифрової розвідки (АНКОР)»  (внутрішній номер   
   ГАО НАН України:  383 Кт;   термін виконання:    лютий 2017 р. — грудень  
   2017р.; номер державної реєстрації:  0117U002707;   науковий керівник:     
   О.О.Святогоров)      (доповідає О.О. Святогоров). 
 
4. Звіт щодо виконання науково-дослідної роботи    «Взаємодія космічних  
    променів з турбулентними магнітними полями геліосфери і міжзоряного  
    середовища» (внутрішній номер   ГАО  НАН України: 315 В;  термін  
    виконання:  1 кв. 2013 р. — 4 кв. 2017 р.;   номер державної   реєстрації:    
    0112U0007812;  науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук   
    Б.О.Шахов)     (доповідає к.ф.-м.н. Б.О. Шахов). 
 

 5. Звіт про роботу Відділення № 4 ГАО НАН України протягом 2017 р. 
     (доповідає керівник Відділення № 4 Р.Р. Кондратюк). 
 
6. Різне.  
                                    ----------------------------------- 
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1. СЛУХАЛИ:  Обговорення і висунення кандидатури від ГАО НАН України 
на заміщення вакансії члена-кореспондента НАН України за спеціальністю 
«Астрофізика» (Відділення фізики і астрономії НАН України). 
 

Акад. НАН України   Я.С. Яцків  надав слово вченому секретареві ГАО 
НАН України Л.М. Свачій. 
 

Л.М. Свачій: У першій декаді грудня цього року ГАО НАН України 
отримала листа від Президії НАН України, в якому НАН України повідомляє 
про наявність вакансій дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН 
України. Інформація про документи, які потрібно подати для реєстрації 
кандидатури, є також на сайті НАН України. З галузі астрономії є одна вакансія 
члена-кореспондента за спеціальністю «Астрофізика» (Відділення фізики і 
астрономії НАН України).  Це повідомлення було розіслане керівникам 
наукових підрозділів ГАО НАН України. Від відділів Обсерваторії надійшли 
пропозиції щодо двох кандидатур: д.ф.-м.н. Петера Петеровича Берцика та д.ф.-
м.н. Якова Володимировича Павленка. 

 
Акад.  Я.С. Яцків:  Які є ще  пропозиції у членів Ученої ради ГАО НАН 

України щодо кандидатур? 
 Є пропозиція послухати виступи П.П. Берцика та Я.В. Павленка. Ніхто 

не заперечує? Немає заперечень. Послухаймо їхні виступи. 
 
Акад.  Я.С. Яцків  надав слово П.П. Берцикові. 
 
Д.ф-м.н. П.П. Берцик докладно розповів про свій науковий шлях 

(1992−2017 рр.), теперішні наукові зацікавлення, наукові здобутки та плани. 
Після виступу доповідач відповів на запитання присутніх (чл.-кор. НАН 

України Н.Г. Щукіна). 
 
Акад.  Я.С. Яцків  надав слово Я.В. Павленкові. 
Д.ф-м.н. Я.В. Павленко докладно розповів про свій науковий шлях, 

теперішні наукові зацікавлення, наукові здобутки та плани.  
Після виступу Я.В. Павленко відповів на запитання присутніх (чл.-кор. 

НАН України Н.Г. Щукіна, Б.Ю. Жиляєв, акад. НАН України Ю.І. Ізотов).  
 
В обговоренні виступів П.П. Берцика та  Я.В. Павленка взяли участь: чл.-

кор. НАН України Н.Г. Щукіна, Ж.М. Длугач, акад. НАН України Ю.І.Ізотов 
та акад. НАН України Я.С. Яцків, котрі дуже схвально висловилися стосовно 
наукових здобутків та організаційних заслуг П.П. Берцика та  Я.В. Павленка, 
відмітили їхній високий авторитет серед світової наукової спільноти та їхню 
плідну працю в ГАО НАН України.   

 
Акад. Я.С. Яцків: Хто за те, щоб кандидатуру д.ф.-м.н.  П.П. Берцика  

внести до переліку для таємного голосування щодо виборів кандидатури на 
заміщення вакансії члена-кореспондента НАН України за спеціальністю 
«Астрофізика»?         Одноголосно.  
 Акад. Я.С. Яцків:   Хто за те, щоб кандидатуру д.ф.-м.н.  Я.В. Павленка  
внести  до переліку  для  таємного голосування щодо виборів кандидатури на 
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заміщення   вакансії члена-кореспондента НАН України за спеціальністю 
«Астрофізика»?         Одноголосно.  
 Далі члени Вченої ради ГАО НАН України приступили до таємного 
голосування, після чого голова лічильної комісії  С.Г. Кравчук оголосив його 
результати: 
щодо кандидатури  П.П. Берцика: роздано бюлетенів – 21;  за − 10,  проти − 7,  
утрималися – 1, недійсних бюлетенів – 3; 
щодо кандидатури  Я.В. Павленка: роздано бюлетенів – 21;  за − 15,  проти − 1,  
утрималися – 0, недійсних бюлетенів – 5. 
 
УХВАЛИЛИ: За підсумками конкурсу (результати таємного голосування 
членів Ученої ради  ГАО НАН України: за − 15,  проти − 1, утрималися − 0) 
рекомендувати кандидатуру  
в.о. завідувача відділу фізики субзоряних та планетних систем ГАО НАН 
України, 
                                       доктора фізико-математичних наук  

Павленка  Якова Володимировича 
на заміщення вакансії члена-кореспондента НАН України за спеціальністю 
«Астрофізика» (Відділення фізики і астрономії НАН України). 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Звіт к.ф.-м.н. М.М. Медведського про роботу наукових об'єктів 
ГАО НАН України, котрі становлять національне надбання.  
 

М.М. Медведський поінформував присутніх про роботу наукової групи 
зі спостережним комплексом ГАО НАН України «Станція пересувна лазерна» 
(«СПЛ») упродовж 2017 р., відмітивши, що протягом звітного року  
опубліковано дві статті у  вітчизняних виданнях, ще одну статтю подано до 
друку. До того ж, члени наукової групи взяли участь у міжнародній конференції 
(їхній постер опубліковано на сайті Міжнародної служби лазерної локації). 
 
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт к.ф.-м.н. М.М. Медведського про роботу 
наукових об’єктів ГАО НАН України, котрі становлять національне надбання, 
протягом 2017 р. 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Доповідь О.О. Святогорова – наукового керівника науково-
дослідної роботи  «Автоматизований наземний комплекс дальньої оптично-
цифрової розвідки (АНКОР)» (внутрішній номер ГАО НАН України: 383 Кт; 
термін виконання: травень 2016 р. — грудень 2017 р.; номер державної 
реєстрації: 0117U002707;  науковий керівник: О.О. Святогоров) − про 
виконання названої науково-дослідної роботи протягом 2017 р. і в цілому. 
 
 О.О. Святогоров докладно розповів про результати науково-дослідної 
роботи  «Автоматизований наземний комплекс дальньої оптично-цифрової 
розвідки (АНКОР)», здобуті протягом 2017 р. і загалом. Після виступу він 
відповів на запитання присутніх (І.Б. Вавилова, чл.-кор. НАН України 
Н.Г.Щукіна, Я.О.Романюк, І.І. Синявський, акад. НАН України Я.С. Яцків).  



 4 

 В обговоренні доповіді взяв участь д.ф.-м.н. Б.Ю. Жиляєв, котрий 
доповнив виступ О.О. Святогорова. Зокрема, Б.Ю. Жиляєв зауважив, що їхня 
наукова група готова продовжити роботу за цим напрямом. 
 
УХВАЛИЛИ: За результатами  голосування членів Ученої ради ГАО НАН 
України  (за − 21,  проти −  0, утрималися − 0) затвердити звіт щодо виконання 
науково-дослідної роботи «Автоматизований наземний комплекс дальньої 
оптично-цифрової розвідки (АНКОР)» (внутрішній номер ГАО НАН України: 
383 Кт; термін виконання: травень 2016 р. — грудень 2017 р.; номер державної 
реєстрації: 0117U002707;  науковий керівник: О.О. Святогоров) − про 
виконання названої науково-дослідної роботи протягом 2016 і 2017 рр. Вважати, 
що названа науково-дослідна робота є виконаною у повному обсязі і такою, що 
відповідає вимогам Технічного завдання.  
 Висловити подяку науковій групі, котра успішно виконала цю НДР. 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Доповідь к.ф.-м.н. Б.Ю. Шахова – наукового керівника науково-
дослідної роботи «Взаємодія космічних променів з турбулентними магнітними 
полями геліосфери і міжзоряного середовища» (внутрішній номер   ГАО  НАН  
України: 315 В;  термін виконання:  1 кв. 2013 р. — 4 кв. 2017 р.;   номер  
державної   реєстрації: 0112U0007812;  науковий керівник: кандидат фізико-
математичних наук Б.О. Шахов). 
  
УХВАЛИЛИ: За результатами  голосування членів Ученої ради ГАО НАН 
України  (за − 21,  проти −  0, утрималися − 0) затвердити звіт щодо виконання 
науково-дослідної роботи «Взаємодія космічних променів з турбулентними 
магнітними полями геліосфери і міжзоряного середовища» (внутрішній номер   
ГАО  НАН  України: 315 В;  термін виконання:  1 кв. 2013 р. — 4 кв. 2017 р.;   
номер  державної   реєстрації: 0112U0007812;  науковий керівник: кандидат 
фізико-математичних наук Б.О. Шахов). Вважати, що названа науково-дослідна 
робота є виконаною в повному обсязі і такою, що відповідає вимогам 
Технічного завдання. 
 
 
5. СЛУХАЛИ:    Звіт керівника    Відділення    № 4    ГАО НАН України    
Р.Р.Кондратюка про роботу Відділення № 4 ГАО НАН України за  2017 р. 
 

Керівник Відділення  № 4 ГАО НАН України Р.Р. Кондратюк розповів 
про особовий склад та роботу всіх служб, котрі входять до Відділення № 4    
ГАО НАН України, протягом поточного року. Після виступу доповідач відповів 
на запитання присутніх (чл.-кор. НАН України Р.І. Костик).     

 
Акад. Я.С. Яцків: Усі служби Відділення № 4 працювали добре. 

Подякуймо всьому цьому колективу!  Керівник  науково-технічного відділу 
Євген Григорович Кратков  та заст. гол. енергетика Олександр Кирилович 
Санько йдуть на заслужений відпочинок. Ще раз подякуймо їм за багаторічну 
плідну працю в Обсерваторії. Треба підібрати кандидатури на ці вакансії. Також 
потрібно взяти на постійну роботу в ГАО двох електриків.  

Окремо подякуймо за сумлінну роботу завідувачці канцелярії Тетяні 
Костянтинівні Корсун!  
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Пропоную перевести бібліотеку у Відділення  № 3. Це зв’язано з тим, що 
потрібно буде оцифровувати книжки та журнали.  

 
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт керівника Відділення № 4 ГАО НАН України 
Р.Р. Кондратюка про роботу Відділення № 4  ГАО НАН України протягом 
2017р. Висловити подяку колективові цього підрозділу.   
 
6. СЛУХАЛИ: Інформація про можливі шляхи продовження НДР  
«Автоматизований наземний комплекс дальньої оптично-цифрової розвідки 
(АНКОР)» (ГАО НАН України; 2016−2017 рр.). 
 

Д.ф.-м.н. Б.Ю. Жиляєв поінформував про наміри його наукової групи 
подати запит на виконання НДР «Моніторинг небезпечних космічних вторгнень 
в атмосферу Землі» (2018−2019 рр.) і докладно розповів про мету, очікувані 
результати, виконавців і бажаний обсяг фінансування цієї НДР. Доповідач 
наголосив, що така робота стала б продовженням НДР   «Автоматизований 
наземний комплекс дальньої оптично-цифрової розвідки (АНКОР)» (ГАО НАН 
України; 2016−2017 рр.). 

 
Акад. Я.С. Яцків: Пропоную перенести розгляд цього питання на 

майбутнє, коли вже буде відоме фінансування.   
 
УХВАЛИЛИ: Інформацію про можливі шляхи продовження НДР  
«Автоматизований наземний комплекс дальньої оптично-цифрової розвідки 
(АНКОР)» (ГАО НАН України; 2016−2017 рр.) взяти до відома. Перенести  
розгляд цього питання на майбутнє. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова Вченої ради ГАО НАН України                 акад. НАН України Я.С. Яцків,                    
 
 
учений секретар Ученої ради ГАО НАН України                        Л.М. Свачій. 


