
Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія 
 
ПРОТОКОЛ  засідання Вченої ради ГАО               
22.04.2021 р. № 6 
м. Київ 
 
Учену раду ГАО НАН України в складі 25 чоловік затверджено Постановою Бюро Відділення 
фізики і астрономії НАН України від 4 липня 2017 р. (протокол № 5) зі змінами, 
затвердженими Постановами Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України від 18 грудня   
2018 р. (протокол № 9) та 24 грудня 2019 р. (протокол № 10). 
 
ПРИСУТНІ:  
20 членів Ученої ради  – акад. НАН України Я.С. Яцків (голова Вченої ради), к.ф.-м.н. 
С.Г.Кравчук (заступник голови Вченої ради), Л.М. Свачій (учений секретар Ученої ради), 
чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна, чл.-кор. НАН України Р.І. Костик, чл.-кор. НАН України 
Л.С. Пілюгін, чл.-кор. НАН України І.Б. Вавилова,  д.ф.-м.н. П.П. Берцик, д.ф.-м.н. Ж.М. 
Длугач, д.ф.-м.н. Я.В. Павленко, к.ф.-м.н. М.М. Медведський, О.В. Компанієць (голова 
Ради молодих учених), к.ф.-м.н. П.Ф. Лазоренко, к.ф.-м.н. С.М. Осіпов, к.т.н. 
І.І.Синявський, к.ф.-м.н. А.А. Василенко, д.ф.-м.н. Б.Ю. Жиляєв, к.ф.-м.н. Б.О. Шахов, 
д.ф.-м.н. Ю.І. Федоров, В.Л. Костюченко (голова профспілки). 

-------------------------- 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 
1. Про спостережну базу «Маяки». 
2. Про конкурс проєктів молодих учених НАН України. 
3. Кадрові конкурси на посади г.н.с. у відділах атмосферної оптики та приладобудування й 
позагалактичної астрономії та астроінформатики НАН України. 
4. Різне. 

 
1. СЛУХАЛИ: Про спостережну базу «Маяки». 

 
Акад. НАН України Я.С. Яцків: Історично так склалося, що ГАО довгі роки співпрацює з 
Одеською астрономічною обсерваторією і Одеським університетом ім. Мечникова. З 1 жовтня 
Одеська астрономічна обсерваторія фактично не працює через брак базового фінансування та 
через програш двох конкурсних тем. Це привело до того, що працівники змушені працювати 
безоплатно. З мого боку було зроблено ряд кроків та зустрічей, після яких Одеська 
астрономічна обсерваторія отримала одну фінансовану тему. Нагадую, існувала пропозиція 
підписати угоду про створення науково-астрономічного центру за участі Одеського 
університету ім. Мечникова, ГАО НАН України та Радіоастрономічного інституту. Проєкт 
такої угоди підготовлений і розісланий іншим обсерваторіям. Питання залежить від РІ НАНУ 
і Одеського університету ім. Мечникова. Потрібно розробити положення між ГАО і Одеською 
астрономічною обсерваторією щодо спільного використання 80-см телескопа. Є відповідне 
подання Відділу субзоряних і планетних систем щодо формування наукової тематики, яке 
було передано Одеській астрономічній обсерваторії. У разі погодження ГАО планує 
модернізацію цього телескопа і відповідно купівлю певного обладнання за рахунок власних 
коштів, що дозволить спільно його використовувати. Я пропоную також створити лабораторію 
Південноукраїнської спостережної бази «Маяки» в рамках Відділу субзоряних і планетних 
систем, який очолить пан Жданов на громадських засадах. 



 
Під час попереднього обговорення Я.В. Павленко повідомив про попередні наукові плани 
щодо спільного використання телескопа. У дискусії взяли участь Б.Ю. Жиляєв, 
І.Б.Вавилова, Ж.М. Длугач. 
 
С.А. Жуков повідомив, які спостереження ведуться на «Маяках»  та яке обладнання на ньому 
зараз є. Велику увагу було приділено проєкту побудови нового телескопа, він виділив його 
особливості, згадав технічні характеристики, історію побудови.  

 
Обговорення. 
 
Б.Ю. Жиляєв виступив з зауваженням щодо спостережного клімату в «Маяках», а також 
уточнив фінансову складову побудови телескопа.   
 
П.П. Берцик уточнив технічні характеристики. 
 
І.Б. Вавилова уточнила причини побудови телескопа саме з українських компонентів. 
 
І.І. Синявський зауважив щодо технічної складової, зокрема про покриття дзеркала та 
побудови телескопа.  
 
Я.О. Романюк сумнівно поставився щодо можливості повністю профінансувати побудову 
телескопа. 

 
Я.С. Яцків і С.А. Жуков відповіли на запитання. 

 
УХВАЛИЛИ: створити міжвідомчу лабораторію під назвою «Південноукраїнська 
спостережна станція Маяки»;  інформацію про побудову нового телескопа взяти до відома. 

 
2. СЛУХАЛИ: Розгляд  запиту на виконання науково-дослідної роботи «Динамічна 

еволюція кулястих скупчень та їх взаємодія з галактичними структурами на 
космологічній часовій шкалі» (науковий керівник: к.ф.-м.н. М.В. Іщенко) у конкурсі 
науково-дослідних робіт молодих учених НАН України 2021-2022 рр..  
 
 

В обговоренні взяли участь І.Б. Вавилова, Я.С. Яцків, Б.Ю. Жиляєв, А.А. Василенко, 
П.П.Берцик. 
 
УХВАЛИЛИ:  

За результатами  голосування членів Вченої ради ГАО НАН України  (за – 18, проти – 0, утр. 
- 2) підтримати запит на виконання науково-дослідної роботи «Динамічна еволюція кулястих 
скупчень та їх взаємодія з галактичними структурами на космологічній часовій шкалі» 
(науковий керівник: к.ф.-м.н. М.В. Іщенко) у конкурсі науково-дослідних робіт молодих 
учених НАН України 2021-2022 рр..  

     

3. СЛУХАЛИ: 
Кадрові питання: конкурси на посади г.н.с. у відділах атмосферної оптики та 
приладобудування й позагалактичної астрономії та астроінформатики ГАО НАН 
України.  



 

 
УХВАЛИЛИ: За результатами голосування (за — 20) обрати на посаду головного 

наукового співробітника відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики  ГАО НАН 
України  Караченцеву Валентину Юхимівну.  

УХВАЛИЛИ: За результатами голосування (за — 20) обрати на посаду головного 
наукового співробітника відділу атмосферної оптики та приладобудування ГАО НАН України 
Длугач Жанну Михайлівну. 

 

4. СЛУХАЛИ: Різне: деякі поточні справи. 

Акад. НАН України  Я.С. Яцків проінформував про доповідну записку від працівників 
відділу астрометрії та космічної геодинаміки щодо розгляду питання про нагородження 
завідувача названого підрозділу к.ф.-м.н. М.М. Медведського найвищою нагородою 
Обсерваторії — Золотою медаллю ім. акад. О.Я. Орлова ГАО НАН України — за багаторічну 
самовіддану працю, вагомі наукові здобутки, успішну модернізацію і  забезпечення 
ефективної роботи станції лазерної локації «Голосіїв−Київ» ГАО НАН України та у зв’язку з 
60-річчям від дня народження. 

 
 
УХВАЛИЛИ:  
За багаторічну самовіддану працю, вагомі наукові здобутки, успішну модернізацію і   

забезпечення ефективної роботи станції лазерної локації «Голосіїв−Київ» ГАО НАН України 
та у зв’язку з 60-річчям від дня народження  нагородити  

       завідувача відділу астрометрії та космічної геодинаміки ГАО НАН України  
                                    кандидата фізико-математичних наук 
                                   Медведського Михайла Михайловича  
             Золотою медаллю ім. акад. О.Я. Орлова ГАО НАН України. 
 
 
Акад. НАН України  Я.С. Яцків проінформував про результати засідання Ради з космічних 

досліджень, де була звернута увага на міжнародну співпрацю, завдяки чому можна отримати 
додаткове фінансування.  
 
 

Акад. НАН України Я.С. Яцків оголосив про розпорядження НАН України щодо резерву 
наукових кадрів. Відповідно були розглянуті такі кандидатури:  

посада директора — І. Вавилова, П. Берцик, О. Іванова; 
заст. директора з наук. роботи —  І. Кулик, Д. Добричева; 
заст. директора з наук.-тех. роботи  – В. Решетник;  
учений секретар — резерву немає. 

 
 
 
 

Голова Вченої ради ГАО НАН України ________акад. НАН України Я.С. Яцків,                    
 
 
учений секретар Ученої ради ГАО НАН України       ________  Л.М. Свачій. 



 
 


