ЗІНЬКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
(10.08.1949 – 01.08.2022)
1 серпня на 73 році пішов з життя Директор Інституту проблем міцності імені
Г.С. Писаренка НАН України, відомий український вчений у галузі механіки деформівного
твердого тіла і динаміки та міцності машин, доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії наук України
Анатолій Павлович ЗІНЬКОВСЬКИЙ.
Анатолій Павлович народився 10 серпня 1949 р. в с. Дергачі Харківської області в
багатодітній робітничій родині. Після закінчення в 1972 р. з відзнакою Харківського
політехнічного інституту за спеціальністю «Динаміка та міцність машин» працював на посаді
інженера однойменної кафедри цього інституту.
Анатолій Павлович працював в Інституті проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН
України з 1973 року, де пройшов шлях від старшого інженера відділу міцності матеріалів та
елементів конструкцій при імпульсних та вібраційних навантаженнях до Директора Інституту.
Доктор технічних наук (1996 р.) за спеціальністю «Динаміка та міцність машин». У 2000 р. його
було обрано на посаду завідуючого відділу коливань в роторних системах, а 2006 р. – завідувача
відділу коливань і вібраційної надійності. В грудні 2021 року Анатолія Павловича було обрано
Директором Інституту.
Анатолій Павлович проводив активну науково-організаційну роботу в Інституті. З 2003 р. він
був заступником голови та вченим секретарем Наукової ради з проблеми «Механіка деформівного
твердого тіла» при Відділенні механіки НАН України. Був членом Бюро Відділення механіки НАН
України, входив до складу Міжвідомчої координаційної ради з питань експлуатації, ремонту та
модернізації авіаційної техніки. В 2015-2021 рр. він був заступником директора Інституту з
наукової роботи.
Отримані Анатолієм Павловичем результати наукових досліджень мають важливе практичне
значення. Він активно брав участь у науково-технічному співробітництві Інституту з провідними
підприємствами України в галузі авіаційного газотурбобудування – ДП «Івченко-Прогрес» та
АТ «МОТОР СІЧ». Визнанням здобутків Анатолія Павловича є присудження йому разом з
фахівцями ДП «Івченко-Прогрес» премії імені С.П. Тимошенка НАН України (2015 р.).
Багатогранну наукову діяльність він успішно поєднував з підготовкою інженерних і наукових
кадрів. У 2002-2011 рр. працював за сумісництвом в Національному авіаційному університеті на
посаді професора кафедри механіки. У 2014-2016 рр. очолював Державну екзаменаційну комісію зі
спеціальності «Динаміка та міцність машин» в НТУУ України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського». Він був головою спеціалізованої вченої ради при Інституті проблем
міцності імені Г.С.Писаренка НАН України і членом такої ради при Національному університеті
«Львівська політехніка». Під його керівництвом та за консультацією підготовлено 1 доктор та 13
кандидатів наук.
Анатолій Павлович був мудрою і доброзичливою людиною з великим життєвим досвідом.
Світла пам’ять про Анатолія Павловича назавжди залишиться в серцях всіх, хто знав і працював з
ним. Дирекція та колектив Інституту висловлюють щирі співчуття його рідним і близьким.

