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Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія 
ПРОТОКОЛ  
засідання Вченої ради ГАО 
24.01.2017    № 2  
м. Київ 
 
Учену раду ГАО НАН України в складі 27 осіб затверджено Постановою Бюро 
Відділення фізики і астрономії НАН України від 18.06.2013 р. (протокол № 5). 
 
ПРИСУТНІ:  

15 членів Ученої ради  – акад. НАН України Я.С. Яцків (голова Вченої 
ради), к.ф.-м.н. Л.М. Свачій (учений секретар), акад. НАН України Ю.І.Ізотов, 
д.ф.-м.н. Н.Г. Гусєва, д.ф.-м.н. А.П. Відьмаченко, д.ф.-м.н. Я.В. Павленко, 
д.ф.-м.н. Ж.М. Длугач, к.ф.-м.н. П.П. Корсун, к.т.н. І.І. Синявський, к.ф.-м.н. 
Б.О. Шахов, к.ф.-м.н. П.Ф. Лазоренко, к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова, к.ф.-м.н. 
С.М.Осіпов, к.ф.-м.н. І.В. Кулик, к.ф.-м.н. В.К. Тарадій 
 
                     Порядок  денний 
 
1. Обговорення пропозиції подання «Астроінформаційний фонд Української   
    віртуальної обсерваторії та колекція фотографічних платівок огляду   
    північного неба» ГАО НАН України на включення до переліку  
    наукових інформаційних фондів, що становлять національне надбання   
    України (доп. к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова). 
2. Різне. 
 
 
1. СЛУХАЛИ:  
 Про пропозицію подання  «Астроінформаційний фонд Української 
віртуальної обсерваторії та колекція фотографічних платівок огляду північного 
неба»  ГАО НАН України на включення до переліку наукових інформаційних 
фондів, що становлять національне надбання України (доп. к.ф.-м.н. 
І.Б.Вавилова). 
 
    В.о. заввідділу позагалактичної астрономії та астроінформатики ГАО 
НАН України  к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова розповіла про пропозицію подати  від 
ГАО НАН України три об’єкти (колекція астроплатівок, оцифрований архів 
астрозображень, on-line-підтримка архіву)  під назвою «Астроінформаційний 
фонд Української віртуальної обсерваторії та колекція фотографічних платівок 
огляду північного неба» на внесення до переліку наукових інформаційних 
фондів, що становлять національне надбання України. Доповідачка наголосила 
на доцільності такого подання та ознайомила присутніх з підготовленими для 
цього документами.  
 Після виступу І.Б. Вавилова відповіла на запитання.   
 
 В обговоренні доповіді взяли участь І.В. Кулик, акад. Ю.І. Ізотов, акад. 
Я.С. Яцків, котрі висловилися за підтримку пропозиції, наголосивши, що 
зберегти названий астроінформаційний фонд потрібно.  
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УХВАЛИЛИ:  
За результатами голосування (за ― 13, проти ― 1, утрималися  ― 1)  

підтримати пропозицію подання «Астроінформаційний фонд Української 
віртуальної обсерваторії та колекція фотографічних платівок огляду північного 
неба» ГАО НАН України на включення до переліку наукових інформаційних 
фондів, що становлять національне надбання України. 
 
2. РІЗНЕ. 
 
а) СЛУХАЛИ: Інформацію про деякі розпорядження Президії НАН України. 
 

Акад. Я.С.  Яцків поінформував присутніх про зміст розпоряджень 
Президії НАН України, а саме: 

№ 5  «Про внесення змін до розпорядження Президії НАН України  від 
25 квітня 2005 р. № 263»     від 05.01.2017 р.; 

№ 15 «Щодо наглядових рад при наукових установах НАН України»     
від 11.01.2017 р.; 

№ 19 «Про стипендіальне забезпечення аспірантів і докторантів»          
від 12.01.2017 р.; 

№ 20 «Про проведення конкурсу науково-технічних проектів наукових 
установ НАН України у 2017 р.»            від 12.01.2017 р.;   

№ 23 «Про видання Каталогу перспективних для впровадження науково-
технічних розробок НАН України»             від 13.01.2017 р. 
 
   УХВАЛИЛИ: Інформацію про розпорядження Президії НАН України №№ 5, 
15, 19, 20, 23 (2017 р.) взяти до відома. Керівникам підрозділів надати 
пропозиції щодо кандидатур у члени наглядової ради ГАО НАН України. 
 
б) СЛУХАЛИ:  
 Доповідь «Зв’язок між сонячною та сейсмічною активністю»  
 (доп. д.ф.-м.н. О.М. Ейгенсон). 
  

Доктор фіз.-мат. наук   О.М. Ейгенсон   виступив із презентацією  
«Зв’язок між сонячною та сейсмічною активністю». Доповідач ознайомив 
присутніх із результатами своїх статистичних досліджень  взаємозв’язку  між 
активністю Сонця й потужними землетрусами та відповів на запитання 
присутніх.  
 
УХВАЛИЛИ:  

 Інформацію на тему доповіді доктора фіз.-мат. наук О.М. Ейгенсона 
«Зв’язок між сонячною та сейсмічною активністю» взяти до відома. 
Рекомендувати О.М. Ейгенсону продовжити дослідження взаємозв’язку  між 
сонячною та сейсмічною активністю.  
 
в) СЛУХАЛИ:  
 Заяву старшого наукового співробітника Елиїва А.А. про припинення 
виплати йому заробітної платні старшого наукового співробітника на період 
наукового стажування у Болонському університеті   з  01 лютого 2017 року по 
30 червня 2017 року.   
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УХВАЛИЛИ:  
 Задовольнити заяву старшого наукового співробітника Елиїва А.А. 
Виплати йому заробітної платні старшого наукового співробітника на період 
наукового стажування у Болонському університеті з 01 лютого 2017 р.  по        
30 червня 2017 р. припинити. 
 
г) СЛУХАЛИ:  
      Заяву наукового співробітника Бабика Ю.В. про припинення виплати йому 
заробітної платні наукового співробітника на період наукового стажування у 
Дублінському місцевому університеті з 01 лютого 2017 року по   30 березня 
2017 року.   
 
УХВАЛИЛИ:  
    Задовольнити заяву наукового співробітника Бабика Ю.В. Виплати йому 
заробітної платні наукового співробітника на період наукового стажування у 
Дублінському місцевому університеті з 01 лютого 2017 р. по 30 березня 2017 р.  
припинити. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова   Вченої ради ГАО НАН України                                                                                                      
                                                                               акад. НАН України   Я.С. Яцків, 
 
учений секретар Вченої ради ГАО НАН України                                                                                                      
                                                                                                                   Л.М. Свачій. 

 


