
До 75-річчя академіка НАН України 
ШИДЛОВСЬКОГО АНАТОЛІЯ КОРНІЙОВИЧА

Академік НАН України, доктор технічних на
ук, професор, лауреат Державної премії України в 
галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і 
техніки Шидловський Анатолій Корнійович на
родився 10 жовтня 1933 року на Чернігівщині. Свій 
трудовий шлях після закінчення у 1957р. електро
технічного факультету Київського політехнічного 
інституту він розпочав інженером на компресорній 
станції у Боярці, потім працював в проектному 
інституті "Укрдіпроенерго". З квітня 1959 року тру
дова діяльність Анатолія Корнійовича пов’язана з 
Інститутом електродинаміки НАН України.

А. К. Шидловський пройшов шлях наукового 
росту — від аспіранта до доктора технічних наук, 
академіка НАН України. З 1973 року він директор, 
а з 2007 року — Почесний директор Інституту елек
тродинаміки НАН України, завідувач відділу 
стабілізації параметрів електромагнітної енергії. З 
1988 по 1998 рік він перебуває на посаді академіка- 
секретаря Відділення фізико-технічних проблем 
енергетики НАН України, а з 1998 до 2004 року — 
віце-президента НАН України. З 2004 року ака
демік НАН України А.К. Шидловський — радник 
Президії НАН України.

А. К. Шидловський — відомий у нашій країні 
та за її межами вчений у галузі електроенергетики 
і електротехніки. Він збагатив науку досліджен
нями, які мають першорядне значення для розвит
ку сучасної енергетики, створення ефективного 
електроенергетичного обладнання і забезпечення 
його надійності.

Основні наукові праці академіка НАН України 
А. К. Шидловського присвячені розвитку прин

ципів взаємності та оберненості у електротехніці, 
теорії багатофазних електричних кіл, компенсації 
фазових послідовностей напруг та струмів, побу
дові багатофункціональних пристроїв для оптимі- 
зації режимів систем електропостачання. Він ство
рив загальну теорію пристроїв стабілізації пара
метрів електроенергії і забезпечення електромаг
нітної сумісності в електричних мережах та систе
мах для підвищення якості енергії, ефективного 
перетворення і використання. А.К.Шидловський 
стояв у витоків нового для України прогресивного 
наукового напрямку електротехніки — силової 
електроніки, яка сьогодні відіграє провідну роль у 
реалізації будь-яких заходів щодо підвищення 
енергоефективності промислового виробництва.

До основних результатів наукових досліджень
А. К. Шидловського належать: методи аналізу елек
тромагнітних процесів в електричних системах з 
несиметричними, нелінійними, нестаціонар-ними 
і швидкозмінними навантаженнями в нормальних 
і аварійних режимах; теорія і принципи побудови 
статичних пристроїв підвищення якості електрое
нергії багатофункціонального призначення; ме
тоди і засоби зниження нестаціонарних спотворень 
в системах електропостачання; теорія зрівнова
ження режимів і забезпечення електромагнітної 
сумісності споживачів в системах електропоста
чання з нестаціонарними і нелінійними елемен
тами; теорія і принципи побудови частотно-регу- 
льованих джерел реактивної потужності; методи і 
засоби підвищення ефективності перетворення і 
використання енергії в системах з автономними 
джерелами обмеженої потужності; принципи побу
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дови високочастотних перетворювачів напруги, на 
основі яких будуються базові набори силових мо
дулів енергозберігаючих пристроїв живлення елек
тронно-променевого та плазмового устаткування з 
високою надійністю та покращеною електромаг
нітною сумісністю.

Характерною рисою наукового доробку А. К. 
Шидловського є органічний зв’язок фундамен
тальних досліджень з розв’язанням важливих для 
народного господарства прикладних задач. Під ке
рівництвом та за безпосередньою участю А.К. 
Шидловського розв’язано цілий ряд наукових та 
науково-технічних завдань по розробці і впровад
женню на підприємствах України та країн СНД 
симетруючих пристроїв для індукційних чавунно- 
плавильних печей, пристроїв для нормалізації 
показників якості електроенергії в мережах з 
індукційними плавильними печами, приладів для 
вимірювання відхилень і несиметрії трифазних на
пруг, пристроїв для нормалізації показників якості 
напруг на вводі високочутливого устаткування, 
фільгросиметруючих пристроїв для електрожив
лення радіоелектронної апаратури, мікропроцесор
них систем управління електромобілями, джерел 
живлення з поліпшеною електромагнітною суміс
ністю, технологічних установок для електромагніт
ної обробки металів та сплавів і інших видів енер
гетичного обладнання.

Останнім часом А. К. Шидловський значну 
увагу приділяє питанням стратегічного розвитку 
паливно-енергетичного комплексу України. За 
його ініціативою і під його керівництвом розробле
но "Енергетичну стратегію України на період до 
2030 р. та подальшу перспективу".

Велику увагу в своїй науковій роботі А. К. 
Шидловський надає питанням ефективного вико
ристання, розробці та реалізації довгострокових 
комплексних програм і державної політики енер
гозбереження, створенню і впровадженню конку
рентоздатних нетрадиційних і поновлювальних 
джерел енергії.

Дослідження, виконані А. К. Шидловським, 
відзначені Державною премією України в галузі 
науки і техніки (1982р.), премією НАН України ім. 
С. О. Лебедєва (1986р.), премією НАН України ім.
В. М. Хрущова (1999р.). У 1991 році А. К. Шидлов- 
ському присвоєно звання "Заслужений діяч науки і 
техніки України".

А. К. Шидловським створено визнану фаховою 
громадськістю наукову школу. Серед його учнів 
понад 45 кандидатів та 20 докторів наук.

Академіком А. К. Шидловським опубліковано 
більше 550 наукових праць, в тому числі 20 моно
графій і понад 170 винаходів та патентів.

Велике місце в житті А. К. Шидловського 
посідає педагогічна діяльність. Він керує роботою 
кафедри "Електроенергетика і електротехніка" 
Відділення цільової підготовки студентів НТУУ 
"Київський політехнічний інститут" для наукових 
закладів НАН України, яке було створено за його

ініціативою, читає курс лекцій із спеціальних 
дисциплін, залучає студентів до науково-прак
тичної діяльності.

Впродовж багатьох років академік НАН Укра
їни А. К. Шидловський багато сил і енергії віддає 
організації та пропаганді науки. Завдяки зусил
лям А. К. Шидловського як голови наукової ради 
НАН України з комплексної проблеми "Наукові 
основи електроенергетики" значно зросла роль 
Ради — координуючого і науково-організаційного 
органу наукових та учбових закладів на теренах Ук
раїни.

Академік НАН України А. К. Шидловський — 
визначний громадський діяч. Він — член ради 
директорів Всесвітньої асоціації з енергоефектив- 
ності, член Національного комітету ЮНЕСКО по 
електроенергетиці, заступник голови Національ
ного комітету Всесвітньої енергетичної ради, голо
ва спеціалізованих рад по захисту докторських 
дисертацій, головний редактор журналу "Технічна 
електродинаміка".

А. К. Шидловський — почесний професор 
відомих науково-педагогічних закладів: Націо
нального технічного університету України "Київ
ський політехнічний інститут", Національної гір
ничої академії України (м. Дніпропетровськ), 
Національного технічного університету "Харківсь
кий політехнічний інститут" (м. Харків), Запо
різького Національного технічного університету 
(м. Запоріжжя), Національного технічного універ
ситету "Львівська політехніка" (м. Львів), Націо
нального авіаційного університету (м.Київ), Інсти
туту електротехніки Щецінського політехнічного 
університету (Польща), Інституту електроенерге
тики технічного університету (м. Лодзь, Польща).

За великий внесок у розвиток електротехніки 
та енергетики А. К. Шидловський нагороджений 
орденом "Знак почета" (1983р.), відзнакою Прези
дента України — орденом "За заслуги III ступеня" 
(1997р.), орденом князя Ярослава Мудрого V сту
пеня (2003р.), а також медалями та почесними зна
ками.

Указом Президента Республіки Польща від 
03.09.2001р. А. К. Шидловський нагороджений 
"Кггугет Котапсіогзкіт огсіепи газіїщі КгесгуроБ- 
роїке] Рокке]" за видатний внесок у розвиток поль
сько-українського наукового співробітництва, а 
Указом Президента Російської Федерації від 13.05. 
2003р. — орденом "Дружби".

Природа щедро обдарувала Анатолія Корнійо- 
вича талантами, батьки виховали працьовитість та 
любов до ближнього, вчителі дали знання і ввели в 
науку, а решту він домігся постійною невтомною 
працею та наполегливістю, пориванням до пошуку, 
нестримним прагненням досягнення нових рубе
жів і висот.

Наукова громадськість, колеги, друзі та учні 
щиросердно вітають Анатолія Корнійовича з 
ювілеєм! Здоров’я, невичерпної енергії, творчих 
успіхів, натхнення, добра і щастя Вам назавжди!
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