ЮВІЛЕЇ

А. Г. ЗАГОРОДНЬОМУ — 70
Відомому вченому в галузі теоретичної фізики, науковцю, знаному в Україні
та за її межами, доктору
фізико-математичних наук,
професору, академіку і президенту Національної академії наук України Анатолію
Глібовичу Загородньому виповнилося 70 років.
Народився Анатолій Глібович 29 січня 1951 р. у селі
(нині смт) Велика Багачка,
Великобагачанського району Полтавської області.
Вищу освіту А. Г. Заго
родній здобув на радіофізичному факультеті Харківського державного університету ім. Горького (нині —
Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна) (1972). Цього самого року розпочав трудовий
шлях в Інституті теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України. У
1978 р. Анатолій Глібович
захистив дисертацію на тему
«Флуктуации и спектры излучения ограниченной
плазмы» та здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за
спеціальністю «Теоретична
фізика», а у 1990 р. — дисертацію на тему «Электромагнитные флуктуации в
ограниченных плазменномолекулярных системах»
і здобув науковий ступінь
доктора фізико-математичних наук за спеціальністю
«Фізика плазми».
У 1997 р. А. Г. Загородній був обраний членомкореспондентом відділення фізики і астрономії НАН
України за спеціальністю
«Теоретична фізика, фізика
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плазми»; у 1998 р. отримав
наукове звання професора.
З 2002 р. Анатолій Глі
бович був призначений директором Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України, який
очолює і нині, а в 2006 р.
обраний академіком відділення фізики і астрономії
НАН України за спеціальністю «Теоретична фізика, фізика плазмових процесів».
З 2015 р. А. Г. Загород
ній — віце-президент, а з
9 жовтня 2020 р. — президент НАН України.
Анатолій Глібович завжди
приділяв значну увагу роботі
з науковою молоддю, розвитку міжнародного наукового співробітництва й інтеграції української науки
в європейський науковий
простір.
А. Г. Загороднього обрано іноземним членом Ро
сійської академії наук (2011)
та іноземним членом-кореспондентом Відділення математики та природничих наук
Австрійської академії наук
(2012).

Вісник аграрної науки

Анатолій Глібович відо
мий науковець у галузі ста
тистичної, теоретичної, математичної фізики і теорії
плазми; автор понад 200 наукових праць, серед яких ві
домий цикл робіт «Статис
тична теорія плазмово-молекулярних систем»; він
розробив послідовну кінетичну теорію запорошеної плазми, сформулював
строгі мікроскопічні рівняння й ланцюжок рівнянь
Боголюбова для такої плазми, розвинув теорію гальмівного випромінювання у
плазмомолекулярних системах.
А. Г. Загородній — лау
реат премії НАН України імені К.Д. Синельникова (1991),
Державної премії України
в галузі науки і техніки
(2005), а також премій НАН
України імені М.М. Боголюбова (2012) та імені О.С. Давидова (2019); заслужений
діяч науки і техніки України
(2012). Анатолія Глібовича
відзначено державними нагородами, серед яких —
Почесна грамота Верховної
Ради України (2004), ордени
«За заслуги» ІІІ ст. (2008),
ІІ ст. (2016) та І ст. (2021).
Бажаємо ювілярові міцного здоров’я, успіхів, нат
хнення та невичерпних
життєвих сил для реалізації
творчих задумів на благо і
розвиток вітчизняної науки.
В.А. Вергунов,
академік НААН,
академік-секретар
Відділення наукового
забезпечення
інноваційного розвитку
НААН
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