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ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ НЕМОШКАЛЕНКО 

Українська наука зазнала тяжкої втрати. 25 червня на 70-му році життя помер видатний 
учений-металофізик, член Президії НАН України, директор Інституту металофізики ім. 
Г.В. Курдюмова НАН України, лауреат Державних премій СРСР, РРФСР, України в галузі 
науки і техніки, академічних премій ім. К.Д. Синельникова, ім. М.П. Барабашова та ім. 
Г.В. Курдюмова, Заслужений діяч науки і техніки України академік НАН України 
Володимир Володимирович Немошкаленко.  

В.В. Немошкаленко народився 26 березня 1933 р. в місті Сталінграді (нині Волгоград, 
Росія) у родині військовослужбовця. Після закінчення з відзнакою інженерно-фізичного 
факультету Київського політехнічного інституту В.В. Немошкаленко у 1956 р. був 
направлений на роботу в Інститут металофізики, де пройшов шлях від інженера до 
директора установи.  

З ім'ям ученого пов'язане становлення і плідний розвиток ряду сучасних напрямів фізики 
твердого тіла. Він є засновником наукової школи з електронної спектроскопії твердого 
тіла. Серед його учнів 11 докторів та 70 кандидатів наук. В.В. Немошкаленку належить 
понад 700 наукових праць, у тому числі 13 монографій, більшість з яких перекладено за 
рубежем.  

Багато сил Володимир Володимирович віддавав науково-організаційній та педагогічній 
діяльності. Кілька років він був начальником науково-організаційного відділу Президії 
Академії наук України. З 1993 р. очолював Науково-видавничу раду НАН України. В 
складні роки становлення незалежності нашої держави, за відсутності потрібного 
фінансування, наукове книговидання опинилося у надзвичайно важкому становищі. Той 
факт, що за цих обставин видавництво НАН України «Наукова думка» продовжило свою 
роботу і зрештою стало одним з найкращих видавництв, а Спеціалізована друкарня 
наукових журналів реорганізована у Видавничий дім «Академперіодика», — значна 
заслуга і В.В. Немошкаленка. Багато сил віддав він організації нового академічного 
проекту «Наукова книга», який було розпочато у 2001 р. Володимир Володимирович мав 
великі плани щодо подальшого вдосконалення видавничої діяльності НАН України.  

Щиро піклувався він також про стан наукових бібліотек, керуючи Інформаційно-
бібліотечною радою НАН України.  

За особливі заслуги перед Батьківщиною та вагомий внесок у розвиток народного 
господарства країни В.В. Немошкаленка відзначено орденами «Знак пошани», Трудового 
Червоного Прапора, князя Ярослава Мудрого V ст., багатьма медалями.  

Світла пам'ять про Володимира Володимировича житиме у вдячних серцях його учнів, 
працівників інституту, якому він віддав 45 років свого яскравого життя, численних друзів, 
колег і всіх, хто знав та спілкувався з ним, — видатним ученим, талановитим педагогом, 
непересічною Людиною доброї вдачі і щирої душі.  

Президія Національної академії наук України 
Відділення фізики і астрономії НАН України 
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 
Українське фізичне товариство  


