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багатьма міжнародними організаціями і на-
уковими центрами: МАГАТЕ, ЦЕРНом, На-
ціональною лабораторією ім. Джефферсо-
на (США), Об’єднаним інститутом ядерних 
досліджень у Дубні (РФ).

Від 1993 р. учений є співголовою оргко-
мітету Міжнародного семінару з прискорю-
вачів заряджених частинок і одним з ініціа-
торів конференції з фізики високих енергій, 
ядерної фізики і прискорювачів, яка 2010 р. 
була проведена в Харкові вже увосьме.

У 2006 році А.М. Довбня обраний членом-
кореспондентом Національної академії наук 
України. Він входить до складу Українсько-

го й Американського фізичних товариств, є 
редактором серії журналу «Вопросы атом-
ной науки и техники», очолює філіал кафе-
дри Харківського національного універси-
тету радіоелектроніки при ННЦ ХФТІ, пра-
цює в кількох спеціалізованих радах. Під 
його керівництвом захищені одна доктор-
ська і чотири кандидатські дисертації.

У 1998 році вченого нагороджено орде-
ном «За заслуги» III ступеня.

Наукова громадськість, колеги та дру-
зі щиро вітають Анатолія Миколайовича з 
ювілеєм, зичать йому активного довголіття, 
натхнення та втілення всіх творчих задумів.

70-річчя
члена-кореспондента НАН України
А.Д. АЛЄКСЄЄВА

20 травня виповнилося 70 років ви-
датному фахівцеві в галузі фі-

зики вугілля і гірничих процесів члену-
кореспонденту НАН України Анатолієві 
Дмитровичу Алєксєєву. 

А.Д. Алєксєєв народився 1940 р. у м. До-
нецьку. Вищу освіту здобув у Донецькому 
політехнічному інституті, який із відзна-
кою закінчив у 1963 р. за спеціальністю 
«гірничий інженер». Працював у цьому ж 
інституті на кафедрі розроблення родовищ 
корисних копалин спершу інженером, а по-
тім асистентом. У 1967 році Анатолій Дми-
трович захистив кандидатську дисертацію 
на тему «Дослідження способу управління 
покрівлею рухомою бутовою смугою» і пе-
рейшов у Донецький фізико-технічний ін-
ститут НАН України, де працював завіду-
вачем лабораторії, а потім відділу. У 1977 р. 
він захистив докторську дисертацію на 
тему «Створення і розробка теоретичних 

основ граничних станів гірських порід, 
ослаблених тріщинами». 

У 1998 р. А.Д. Алєксєєва призначено го-
ловою Відділення фізико-технічних гірни-
чих проблем НАН України, а з 2002 року 
він очолює Інститут фізики гірничих про-
цесів НАН України. Під керівництвом Ана-
толія Дмитровича в інституті було заснова-
но наукову школу фізики вугілля та гірни-
чих процесів, де згуртувалися вчені, які на 
базі досліджень структури вугільної речо-
вини та фізичних властивостей гірничих 
порід запропонували нові методи і способи 
управління станом гірничого масиву під час 
розроблення вугільних пластів Донбасу, що 
допомогло поліпшити умови праці шахта-
рів та запобігти аварійним ситуаціям.

У 1972 р. під керівництвом А.Д. Алєксєєва 
було створено унікальну установку нерівно-
компонентного тривісного стиснення, яка 
дає можливість моделювати напружений 
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стан гірського масиву для глибин до 3000 м. 
Учений запропонував комплексний спосіб 
оцінювання викидонебезпечності вугільних 
пластів, їх безпечного розкриття та розро-
блення, який базується на закономірностях 
зміни фізико-механічних властивостей ву-
гілля внаслідок дії на нього водних розчинів 
поверхнево-активних речовин. За участю 
Анатолія Дмитровича здійснено наукове від-
криття щодо стану вугільного метану: цей 
газ міститься у вугіллі у вигляді твердого 
розчину і в такій кількості, що його можна 
розглядати як альтернативний енергоресурс. 

Учений — автор 300 наукових статей, 14 
монографій і понад 55 патентів. Під його 
науковим керівництвом захищено 9 док-
торських і більше ніж 40 кандидатських 
дисертацій. 

А.Д. Алєксєєв — заступник голови Доне-
цького наукового центру НАН України, голо-
ва Донбаського наукового центру Академії гір-
ничих наук України, голова та член наукових 
рад і редакційних колегій наукових видань. 

Анатолій Дмитрович багато років само-
віддано працює, щоб створити безпечні 
умови для роботи шахтарів. Він актив-
ний член Комісії з надзвичайних ситуа-
цій в особливо складних випадках на 
шахтах. За практичні розробки, успішне 
розв’язання проблем вугільної промис-
ловості вчений нагороджений орденами 
«Шахтарська слава» та «Шахтарська доб-
лесть», відзначений грамотою Верхов-
ної Ради України «За заслуги перед наро-
дом України», йому присвоєно почесне 
звання «Заслужений шахтар України». 
А.Д. Алєксєєв — повний кавалер ордена 
«За заслуги», лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, премій 
ім. І. Пулюя НАН України та ім. академі-
ка О.О. Скочинського. 

Наукова громадськість, колеги та друзі 
щиро вітають Анатолія Дмитровича з юві-
леєм, бажають йому міцного здоров’я, на-
тхнення і невичерпної енергії для реаліза-
ції всіх творчих задумів. 

70-річчя
члена-кореспондента НАН України
В.М. ЄГОРОВА

21 травня виповнилося 70 років відо-
мому вченому-біологу членові-ко-

респондентові НАН України Вікторові Ми-
колайовичу Єгорову.

В.М. Єгоров народився 1940 р. у Сева-
стополі. У 1967 р. із відзнакою закінчив Се-
вастопольський приладобудівний інститут 
за фахом «математичні лічильно-ви рі шаль-
ні прилади і пристрої». Від 1968 р. наукова 
діяльність Віктора Миколайовича по в’я-
зана з Інститутом біології південних морів 
ім. О.О. Ковалевського НАН України. Упро-

довж 1991–2010 рр. він був завідувачем 
відділу радіаційної і хімічної біології, а з 
січня нинішнього року виконує обов’язки 
головного наукового співробітника відділу 
радіаційної і хімічної біології.

В.М. Єгоров працює у сфері вивчення і 
математичного опису процесів взаємодії 
морських організмів із радіоактивними і хі-
мічними речовинами в морському середо-
вищі; досліджує екологічну роль струмин-
них метанових газовиділень із дна Чорного 
моря. У колі його наукових інтересів — за-




