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 ВИСТУП АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ 
АНТОНА ГРИГОРОВИЧА НАУМОВЦЯ

Вельмишановні колеги!
Для мене велика честь виступати перед вами сьогодні, в такий 
важливий для Академії момент. Справді, як уже було сказано 
в попередніх виступах, у нас є три сильні кандидати, кожен з 
яких має свої позитивні якості. Однак я агітуватиму вас за Ана-
толія Глібовича Загороднього. Чому, поясню коротко: на мою 
думку, майбутній керівник Національної академії наук Украї-
ни передусім має задовольняти трьом головним умовам.

По-перше, це має бути зрілий учений, який має потужний 
власний науковий доробок і який здобув світове визнання. 
Анатолій Глібович Загородній задовольняє цій умові. Він є 
відомим фахівцем у галузі теоретичної, експериментальної та 
електронної фізики. Він — вихованець потужної харківської 
науково-освітньої школи, в якій чудово себе проявив. Починав 
як радіофізик, радіоелектронник, працював паяльником, но-
жівкою та іншими інструментами, виявив хист до експеримен-
тальної роботи. Однак, коли Анатолій Глібович уже закінчував 
навчання в Харківському державному університеті, під впли-
вом славетної харківської фізико-теоретичної, або теорфізич-
ної, школи він захопився теорією і дипломну роботу захистив 
з теоретичного напряму. Основна галузь його досліджень — фі-
зика плазми, зокрема такий оригінальний розділ цієї дисциплі-
ни, як запорошена плазма, яка є найбільш поширеною у при-
роді. Своїми працями з цього напряму А.Г. Загородній здобув 
визнання міжнародної наукової спільноти. Він є членом трьох 
іноземних академій, написав чудові підручники для школи, має 
хист до викладання, читає лекції в університетах, є керівником 
кафедри, тобто проводить активну освітню діяльність. 

По-друге, це має бути людина з непересічними науково-орга-
нізаційними здібностями. Так склалося, що А.Г. Загородній по-
чав займатися цим видом діяльності дуже рано. У 1972 р., після 
закінчення університету, він переїхав до Києва, прийшов до Ін-
ституту теоретичної фізики стажистом і, поступово долаючи всі 
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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАН УКРАЇНИ 

кар’єрні сходинки, став зрештою його директо-
ром. Цю посаду він незмінно обіймає від 2012 р. 

Загалом Інститут теоретичної фізики — 
установа світового рівня. Працюючи в ньому, 
Анатолій Глібович набув широку ерудицію 
і світогляд у галузі фізики, яка є підвалиною 
всіх природничих наук і матеріалістичної фі-
лософії, тому він так вільно почувається у різ-
них галузях науки. Є навіть переконання, що 
добрий фізик-теоретик може швидко увійти у 
будь-яку науку — як природничу, так і суспіль-
но-гуманітарну.

По-третє, майбутній президент Академії по-
винен мати відповідні людські якості. Важли-
вою характеристикою для керівника високого 
рангу є насамперед порядність і високі мораль-
ні принципи. А.Г. Загородній народився у місті 
Велика Багачка на Полтавщині в трудовій ро-
дині. Батько був військовим хірургом, на його 
честь у місті названо вулицю. Батьки вихова-
ли двох чудових синів. Анатолію Глібовичу 
властиві глибока порядність, врівноваженість, 

тактовність, він часто дослухається до думок і 
порад колег.

Кілька попередніх доповідачів згадували 
тут про так званий заповіт Бориса Євгенови-
ча Патона. Розповім про те, що відомо мені. 
Коли наближався термін переобрання Пре-
зидії НАН України, під час особистої зустрічі 
Борис Євгенович сказав мені, що не буде бало-
туватися, але душа у нього болить за Академію, 
і тому потрібно подумати, хто міг би стати його 
наступником. При цьому він пильно подивив-
ся на мене, і я сказав, що не претендую на цю 
посаду. Тоді Борис Євгенович запитав, кого я 
міг би порадити, і я назвав А.Г. Загороднього. 
Борис Євгенович відповів, що дуже радий, 
оскільки має таку саму думку. 

Тому сьогодні я голосуватиму за Анатолія 
Глібовича Загороднього і закликаю його, якщо 
він буде обраний, дружньо і конструктивно 
співпрацювати з колегами. Це буде запорукою 
подальшого успішного розвитку Академії.

Дякую за увагу!


