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ЮЮВВІІЛЛЕЕ ЇЇ   22000099  РРООККУУ   
 

Ювілейні події – це час, коли ми підбиваємо підсумки, відзначаємо досягнення 

людей, які зробили гідний внесок у Науку, чий життєвий шлях став невід'ємною частиною 

розвитку історії Світової науки. Ювілей дає змогу з більшою увагою поставитись до тих 

діячів, чиї імена повинні знати і пам'ятати сучасники та нащадки.  

2009 рік звернув нашу особливу увагу знаковими збігами ювілеїв видатних вчених та 

відомих наукових установ. Міжнародна наукова громадськість відсвяткувала ювілеї 

провідних наукових установ: Державного науково-дослідного навігаційно-гідрографічного 

інституту Міністерства оборони Російської Федерації та Морського Гідрофізичного 

інституту Національної академії наук України, а також видатних вчених: члена-

кореспондента НАН України Федора Михайловича Муравченка, д.т.н. Андрія Вадимовича 

Анциферова, к.т.н. Святослава Тадіоновича Барася. 

Кожен з ювілярів пройшов видатний шлях пошуків та внесків, здобутків та успіхів у 

збагаченні науки. Кожен уособлює в собі людяність, доброчесність, силу думки помножені 

на професійний досвід та мудрість. 

У потужності, економічності, досконалості авіаційної техніки світового рівня 

відчуваються подих творчого таланту, самовіддана працездатність, внутрішня сила 

особистості Федора Михайловича Муравченка – головного розробника в Україні авіаційних 

двигунів для літаків та гелікоптерів різного класу, а також двигунів наземного застосування.  

Своїми досягненнями в розвитку досліджень і розробок в галузі локального 

прогнозування і дослідження родовищ благородних і рідкісних металів Андрій Вадимович 

Анциферов робить значний внесок у справу підвищення науково-технічного потенціалу 

країни, вирішення економічних проблем, забезпечення позитивних змін у житті нашого 

народу. 

Професійні та особисті якості Святослава Тадіоновича Барася захоплюють своєю 

безпосередністю, енергійністю, творчим талантом. Святослав Тадіонович – першопроходець 

у безмежних просторах гідроакустики, головний конструктор пріоритетного уніфікованого 

ряду гідроакустичних допплерівських лагів, великий педагог!   

ЗЗ   ввееллииччееззннооюю   ппооввааггооюю   ттаа   щщииррооюю   ллююббоовв ’’ юю ,,  ббееззммеежжннооюю   ссииммппааттіієєюю ,,  

ззааххооппллеенннняямм   ттаа   ввддяяччннііссттюю   ззаа   ууннііккааллььннуу   ммоожжллиивв ііссттьь   ппллііддннооїї   ссппііввппрраацціі   

ббаажжааєєммоо   шшааннооввнниимм   ююввіілляярраамм   ммііццннооггоо   ззддоорроовв ’’ яя ,,  щщаассллииввооїї   ддоолліі ,,  ддооббррооббууттуу ,,  

ббееззккррааййооггоо   ооккееааннуу   ееннееррггіі її ,,  ннееввииччееррппнниихх   дджжеерреелл   ттввооррччооггоо   ннааттххннеенннняя   ттаа   ннооввиихх   

ннааууккооввиихх   ззддооббууттккіівв !!       

ДДоо   ууввааггии   ннаашшиихх   ччииттааччіівв   ммии   ппррооппооннууєєммоо   ккооррооттккіі   ннааррииссии   ннааууккооввооїї ,,  

ннааууккооввоо --ооррггаанніі ззааццііййннооїї   ттаа   ггррооммааддссььккооїї   ддііяяллььннооссттіі   цциихх   ввччеенниихх   ттаа   ууссттаанноовв --

ююввіілляярріівв ,,  вв   яяккиихх   ззррооббллеенноо   ссппррооббуу   вв ііддооббррааззииттии   їїхх   ннааййвваажжллииввіішшіі   ззддооббууттккии   вв   

ССввііттооввіійй   ннааууцціі ..  

ЗЗ   ппооввааггооюю ,,  ррееддааккццііййннаа   ккооллеегг ііяя   


