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У Києві урочисто вшанували пам’ять академіка А. П. Шпака 

14 травня 2019 р. у Великому конференц-залі НАН України в Києві 

відбулося спільне засідання Загальних зборів Відділення фізики і астрономії та 

Загальних зборів Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН 

України, присвячене 70-річчю від дня народження талановитого вченого й 

організатора науки академіка Анатолія Петровича Шпака (1949–2011)  

(Національна академія наук України). 

Відкрив урочисте зібрання перший віце-президент НАН України академік 

А. Г. Наумовець, зачитавши привітання Президента НАН України академіка 

Б. Є. Патона учасникам заходу. У привітанні наголошено на важливості 

вшанування визначного вченого, талановитого організатора науки і прекрасної 

людини академіка Анатолія Петровича Шпака. 12 травня 2019 р. йому мало б 

виповнитися всього сімдесят, але Анатолій Петрович, на жаль, дуже рано пішов із 

життя, залишивши своїм учням місію продовжувати розпочаті ним важливі справи. 

Академік Б. Є. Патон також висловив побажання, щоб спільне засідання Загальних 

зборів двох відділень Академії, членом яких був академік А. П. Шпак, зробило все 

можливе для збереження доброї пам’яті про Анатолія Петровича та його науковий і 

науково-організаційний спадок. 

Зібрання продовжилося доповіддю про життя й наукову діяльність академіка 

Анатолія Петровича Шпака, з якою виступив почесний директор Інституту 

металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України академік О. М. Івасишин. 

Про науково-організаційну діяльність науковця розповів Головний учений 

секретар НАН України академік В. Л. Богданов. Він зазначив, що більше половини 

свого життя Анатолій Петрович присвятив роботі у Президії НАН України, де 

пройшов шлях від наукового співробітника – консультанта до першого віце-

президента – головного ученого секретаря Академії. 

Далі співголова Зборів. академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН 

України академік В. М. Локтєв запросив до виступів зі спогадами про Анатолія 

Петровича: 

– академіка-секретаря Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства 

НАН України, заступники директора Інституту електрозварювання імені Є. О. 

Патона НАН України академіка Л. М. Лобанова; 

– першого заступника директора Інституту проблем матеріалознавства імені 

І. М. Францевича академіка С. О. Фірстова; 

– голову Західного наукового центру НАН України та МОН України, 

директора Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України 

академіка З. Т. Назарчука; 

– завідувача відділу фізики наноструктур Інституту металофізики імені Г. В. 

Курдюмова НАН України доктора фізико-математичних наук В. Л. Карбівського. 

Загальні Збори ВФА та ВФТПМ НАН України глибоко вдячні дружині 

Анатолія Петровича – Євгенії Леонідівні та його синові – Олексію Анатолійовичу 

за те, що вони знайшли час і можливість бути присутніми на зібранні. 
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