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ДОКТОРУ ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРУ, АКАДЕМІКУ
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК АНІСІМОВУ ВІКТОРУ ФЕДОРОВИЧУ
ЮВІЛЕЙНИХ 80 РОКІВ
Користуючись нагодою, редколегія «Збірника
наукових праць ВНАУ. Серія: Технічні науки», колеги та
учні щиро вітають доктора технічних наук, професора
кафедри двигунів внутрішнього згорання та альтернативних
паливних ресурсів ВНАУ Анісімова Віктора Федоровича з
80 - ти річним ювілеєм та бажають міцного здоров’я, нових
творчих звершень і багато років плідної творчої співпраці.

Віктор Федорович!
Нехай Ваше серце, Ваш двигун і надалі перетворює
енергію розуму в
Наукову істину і в добро, що людьми сприймається,
І генероване Вами добро нехай до Вас зворотньо
повертається,
Нехай стрілка мотолічильника, що вимірює години
Вашого життя
Аж до 100 і більше наближається…(у морських
милях за годину)
Віктор Федорович Анісімов народився 15 квітня 1935 року на станції Карабулак Базарнокарабулакського району, Саратовської області, в Росії.
В 1955 році закінчив Борисоглебський технікум механізації та електрифікації сільського
господарства Воронежської області за спеціальністю «Сільськогосподарські машини».
Як молодого спеціаліста за патріотичними покликами країни того часу його було направлено
для освоєння цілинних земель Оренбургської області.
За одинадцьть років роботи в машинно-тракторній станції (МТС) на посаді механікаконтролера грунтовно вивчив правила експлуатації і проблеми використання сільськогосподарської
техніки і для себе зрозумів, що без глибинного наукового вивчення законів створення техніки і
шляхів її вдосконалення прогресу в суспільному виробництві не може бути.
В 1963 році без відриву від виробництва Віктор Федорович закінчив Саратовський
політехнічний інститут за спеціальністю «Автомобільний транспорт».
В 1965 році він був обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри «Двигуни
внутрішнього згорання» Павлодарського індустріального інститута, в якому пропрацював десять
років.
В 1973 році Віктор Федорович захищає кандидатьську дисертацію на тему: «Дослідження
впливу нагнітального клапана на характеристики паливної апаратури» і призначається на посаду
завідувача названої кафедри.
Після проходження конкурсу на вакантну посаду Віницького політехнічного інституту в 1979
році Віктор Федорович переїздить на Україну і працює пять років доцентом кафедри «Автомобілі та
автомобільне господарство» ВПІ.
Найбільші творчі і наукові здобутки Анісімова Віктора Федоровича припадають на період з
1988 року по 2014 рік, коли він очолює кафедру «Трактори і автомобілі» Вінницького національного
аграрного університету.
В 1990 році в Московському інституті інженерів сільськогосподарського виробництва Віктор
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Федорович захистив докторську дисертацію на тему: «Діагностування автотракторних двигунів
методом розпізнання образів за малими відхиленнями параметрів» і одержав вчений ступінь доктора
технічних наук, а в 1992 році йому було присвоєно вчене звання професора кафедри тракторів і
автомобілів ВДАУ одним із перших на україні.
Напрями наукової діяльності професора Анісімова Віктора Федоровича:
- дослідження можливостей роботи автотракторних дизельних двигунів на альтернативних
видах палива.
- розробка нових методів діагностування автотракторних двигунів і мобільної
сільськогосподарської техніки.
На кафедрі двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів ВНАУ під
керівництвом Віктора Федоровича створена та успішно функціонує науково-дослідна лабораторія з
дослідження характеристик автотракторних двигунів, які працюють на біопаливі.
Віктор Федорович керує науковою школою, підтримує зв'язок з провідними вченими з
напрямку досліджень нових методів і засобів діагностування двигунів автотракторної техніки. Ним
підготовлено 7 аспірантів, які успішно захистили кандидатські дисертації.
В його здобутку 229 наукових публікацій, серед яких - 4 монографії, 5 навчальних посібників,
220 - наукових статей, 3 - авторських свідоцтва, 2 - патенти на винаходи.
Матеріали наукових досліджень Анісімова В.Ф. мають практичне використання і міжнародне
визнання (матеріли монографії «Долговечность и надежность дизелей» опубліковані в Польщі,
Білорусії. Казахстані, Росії).
З 1970 по 1990 рік ним були виконані госпбюджетні договори, заключені з заводом КамАЗ
на тему: «Розробка паливної системи автомобіля КамАЗ».
За виконання цих робіт Анісімов В.Ф. нагороджений орденом «Знак пошани».
Забезпечує творчі і наукові тили Віктора Федоровича та підтримує теплоту сімейного
вогнища його дружина: Тамара Дмитрівна, українка, учитель за спеціальністю, з якою він прожив 58
років.
Свій ювілей Анісімов Віктор Федорович зустрічає в розквіті творчих сил та енергії, яку він
накопичив ще в молоді роки, завдячуючи спорту і маючи видатні спортивні досягнення. Наприкінці
квітня 2015 року у ВНАУ проводитиметься міжвузівська наукова конференція, що засвідчує
визнання його авторитету, як вченого, і діяльності його наукової школи.
Редакційна колегія
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