
ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2007, № 7 61

ВIТАЄМО!

10 липня виповнилося 80 років відо-
мому вченому в галузі високомоле-

кулярних сполук академіку НАН України 
Юрію Сергійовичу Ліпатову.

Ю.С. Ліпатов народився в м. Іваново-Воз-
несенськ (Росія). У 1949 р. закінчив Мос-
ковський нафтовий інститут ім. І.М. Губ  кіна 
за фахом «технологія нафти і газу».

Свою наукову діяльність він розпочав у 
Фізико-хімічному інституті ім. Л.Я. Кар-
пова (Москва) у 1951 р., упродовж 1959—
1964 рр. працював в Інституті загальної і 
неорганічної хімії АН Білорусії. З 1965 по 
1985 р. Юрій Сергійович — директор Інсти-
туту хімії високомолекулярних сполук АН 
України (ІХВС). Протягом 1965—2005 рр. 
він також очолював відділ фізикохімії полі-
мерів ІХВС.

Ю.С. Ліпатов зробив визначальний вне-
сок у становлення і розвиток інституту і пе-
ретворення його в головний центр полімер-
ної науки в Україні, наукові розробки яко-
го досягли міжнародного рівня і визнання.

Учений розробив нові наукові підходи до 
вирішення важливих проблем хімії, фізи-
кохімії, технології полімерів і композицій-
них полімерних матеріалів. Сформульовані 
ним принципи формування структури на-
повнених полімерів стали науковою базою 
для розвитку нових уявлень про визначаль-
ну роль міжфазних шарів у властивостях 
полімерних матеріалів, що є істотним вне-
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ском у фізикохімію багатокомпонентних 
полімерних систем. Практично спрямовані 
наукові дослідження дали змогу розробити 
і широко впровадити необхідні народному 
господарству полімерні матеріали: високо-
ефективні клейові композиції, наповнені 
й армовані захисні покриття, плівкові ма-
теріали, термостійкі зв’язуючі і т.п.

Велике значення мають основоположні 
роботи Ю.С. Ліпатова в галузі композицій-
них матеріалів нового покоління на основі 
гібридних полімерних матриць і взаємо-
проникних полімерних сіток (ВПС), фун-
даментальним підсумком яких стало вста-
новлення принципових особливостей ме-
ханізму і кінетики формування ВПС, що 
супроводжується фазовим поділом. Дослід-
ження фазових рівноваг у багатокомпонент-
них по лімерних системах у присутності 
твердих дисперсних тіл дало можливість 
Юрію Сергійовичу запропонувати ме-
ханізм підсилювальної дії наповнювачів і 
розвинути нові уявлення про фазовий стан 
наповнених сумішей лінійних полімерів і 
ВПС.

Виконані під керівництвом ученого до-
слідження селективної адсорбції полімерів 
та їхніх сумішей з розчинів, структури гра-
ничних шарів і процесів їх формування до-
помогли встановити зв’язок між адсорб-
цією і термодинамічним станом компонен-
тів у розчині і сформулювати принципи 
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рівноважної і нерівноважної компатибілі-
зації компонентів сумішей на межі розділу 
з твердим тілом. На цій підставі Ю.С. Ліпа-
тов визначив термодинамічні умови адгезії 
полімерів до твердих поверхонь і сформу-
лював уявлення про нерівноважну сегрега-
цію компонентів при формуванні адгезій-
ного з’єднання. Розроблено  феноменоло-
гічну модель структури наповненого сплаву 
полімерів, показано особливості зміцнення 
композитів наночастинками і запропонова-
но фрактальне трактування адгезії.

Під керівництвом Юрія Сергійовича про-
водяться дослідження процесів реакцій-
ного формування сумішей лінійних полі-
мерів і ВПС, у результаті яких встановле-
но механізм утворення міжфазної області 
в таких системах, визначені параметри, що 
характеризують її частку, показано вплив 
межі розділу з твердим тілом у наповнених 
реакційних системах на кінетику хімічних 
реакцій і фазовий поділ.

Учений — автор 19 монографій, 5 з яких 
видані за кордоном, більше 1300 наукових 
статей і 140 винаходів. 

Ю.С. Ліпатов створив єдину в Україні 
наукову школу в галузі хімії і фізикохімії 
полімерів і полімерних композитів, що 
одержала широке визнання. Серед його уч-
нів 10 докторів і 50 кандидатів наук.

Тривалий час Юрій Сергійович був чле-
ном редколегії «Українського хімічного 
журналу», «Доповідей Академії наук Украї-
ни», часопису «Высокомолекулярные со-
единения» і «Journal of Adhesion» (США). 
Сьогодні він входить до складу редколегій 
«Полімерного журналу» (Україна), часопи-
су «Composite Interfaces» (США) і «Journal 
of Polymer Materials» (Індія).

Ю.С. Ліпатов — лауреат Державної пре-
мії України в галузі науки і техніки, пре мії 
ім. Л.В. Писаржевського і премії ім. А.І. Кіп -
ріанова НАН України, а також премії ім. По-
ля Флорі Міжнародної академії творчості, 
нагороджений орденами «Дружби народів» і 
«За заслуги» III ступеня.

Наукова громадськість, учні і колеги ві-
тають Юрія Сергійовича з ювілеєм, бажа-
ють міцного здоров’я і подальших творчих 
досягнень у полімерній науці.
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15 липня виповнилося 70 років відомо-
му вченому в галузі термоелектрики  

академіку НАН України Лук’яну Іванови-
чу Анатичуку.

Л.І. Анатичук народився на Буковині, в 
с. Колінківці Хотинського району, в родині 
вчителів. Після закінчення середньої шко-
ли він вступив на фізико-математичний 
факультет Чернівецького державного уні-
верситету, де вже з третього курсу пори-
нув у світ наукових досліджень. На четвер-

тому курсі він публікує свою першу нау-
кову працю, а на п’ятому — доповідає про 
результати наукових досліджень на кон-
ференції у Ленінграді. Там він  зустрівся з 
академіком А.Ф. Іоффе. Ця зустріч відігра-
ла вирішальну роль у виборі Лук’яном Іва-
новичем термоелектрики як наукового на-
пряму, якому він присвятив майже 50 років 
свого творчого життя. 

Після закінчення у 1960 р. Чернівецько-
го державного університету Л.І. Анатичук  




