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 ВИСТУП СТАРШОГО НАУКОВОГО 
СПІВРОБІТНИКА ІНСТИТУТУ 
ФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ КАНДИДАТА 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК 
АНТОНА СЕНЕНКА

Шановні колеги! 
Насамперед хочу щиро подякувати за надану мені можливість 
виступити на сесії Загальних зборів Національної академії 
наук України. 

Нинішні вибори президента НАН України відбуваються 
дійсно на конкурентній основі, і, мабуть, до останньої хвилини, 
поки лічильна комісія не завершить підрахунок голосів, ніхто 
не візьметься впевнено сказати, хто саме переможе в цих пере-
гонах. 

Усі реальні кандидати на найвищий пост в Академії є хоро-
шими науковцями і досвідченими організаторами науки, ко-
жен з них, безумовно, має свої переваги.

Я не можу з цього приводу висловлюватися від імені всіх 
молодих учених нашої Академії, представником яких мене 
оголосив головуючий на нашій виборчій дільниці, але можу 
сказати, що я особисто голосуватиму за Анатолія Глібовича За-
городнього. Дуже коротко наведу лише два аргументи, чому я 
зробив для себе такий вибір. 

По-перше, я вважаю, що обов’язковою умовою для кандида-
та в президенти НАН України є його високий рейтинг як на-
уковця. Його мають знати і поважати не лише в українському 
науковому середовищі, а й у світовій науковій спільноті. Звіс-
но, я, як молодий вчений, можу висловлювати лише своє оці-
ночне судження щодо професійного рівня кандидатів. Проте 
науковий доробок Анатолія Глібовича об’єктивно відповідає 
цьому критерію і переконливо свідчить, що він є висококлас-
ним ученим, який має заслужений авторитет у світі. 

Я неодноразово бував в Інституті теоретичної фізики 
ім. М.М. Боголюбова, який очолює Анатолій Глібович, допо-
відав у них на семінарі і бачив, як там організовано роботу, зо-
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крема, як працюють молоді вчені і які в Інсти-
туті створено умови для їхнього професійного 
розвитку. 

А по-друге, так склалося, що кілька разів я 
мав можливість спостерігати за дискусіями 
та перемовинами з досить гострих і важливих 
для нас питань між керівництвом Національ-
ної академії наук України і представниками 
вищих органів влади. Можу однозначно під-

твердити, що Анатолій Глібович досить силь-
ний переговорник, а це, на мою думку, є другою 
важливою умовою для кандидата в президенти 
НАН України. 

Інакше кажучи, якби така людина, як Ана-
толій Глібович Загородній, очолила Академію, 
мені б було набагато спокійніше працювати у 
своїй лабораторії.

Дякую за увагу!


