
 
ЮВІЛЕЙНА СЕСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ,  
ПРИСВЯЧЕНА  90-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

АКАДЕМІКА В.М. ГЛУШКОВА 

 
 

12 вересня 2013 року у Великому конференц-залі НАН України відбудеться ювілейна 
сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена 90-річчю від дня 
народження видатного українського та радянського вченого, одного із засновників 
кібернетики, родоначальника вітчизняних інформаційних технологій академіка Віктора 
Михайловича ГЛУШКОВА. 

 
Програма заходу: 
 

• Вступне слово президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона 
• Доповідь академіка НАН України І.В. Сергієнка «Він бачив майбутнє комп’ютерних 

технологій»  

• Виступи учасників ювілейної сесії Загальних зборів 

• Показ кінофільму про життя і творчість академіка В.М. Глушкова 
 

На ювілейну сесію запрошені вищі посадові особи держави та наукова громадськість. 
 
Час та місце проведення: 12 вересня 2013 р. о 15 годині в приміщенні Великого 
конференц-залу НАН України (м. Київ, вул. Володимирська, 55). 
 
Запрошуємо представників засобів масової інформації взяти участь у висвітленні 
урочистого заходу. 
Акредитація преси за телефонами: (044) 234-96-35, (044) 239-64-28. 
__________________ 

 
Віктор Михайлович ГЛУШКОВ – видатний вчений у галузі математики, кібернетики, 

обчислювальної техніки і систем управління, народився 24 серпня 1923 року в Ростові-на-
Дону у родині службовців. Вищу математичну освіту він отримав в Ростовському 
державному університеті (1947—1948 рр.) та Новочеркаському політехнічному інституті 
(1943—1948 рр.). 

Свою наукову діяльність В.М. Глушков розпочав дослідженнями в алгебрі. У 1951 р. 
захистив кандидатську дисертацію на тему «Локально-нільпотентні групи без кручення з 
умовою обриву деяких ланцюгів підгруп», а у 1955 р. – докторську дисертацію «Топологічні 
локально-нільпотентні групи». Отримані ученим результати по вирішенню узагальненої 
п'ятої проблеми Гільберта вивели його у ряд провідних алгебраїстів світу. 

У 1956 році В.М. Глушков переїхав до Києва, де очолив лабораторію обчислювальної 
техніки Інституту математики АН УРСР. У цій лабораторії в 1951 році під керівництвом 
академіка С.А. Лебедєва була побудована перша в континентальній Європі Мала 
електронна лічильна машина «МЭСМ». Невдовзі лабораторія була реорганізована в 
Обчислювальний центр АН УРСР, а у 1962 р. на його базі було засновано Інститут 
кібернетики, який В.М. Глушков очолював протягом двох десятків років і який за цей час став 
одним із найвідоміших наукових центрів комп’ютерної науки та її застосувань. 

Саме у Інституті кібернетики розпочався новий етап наукової діяльності вченого. Він 
визначає основні напрями розвитку кібернетики як теоретичної основи розвитку 



інформаційних технологій у різних галузях науки та народного господарства. Центральним 
ядром нової комп’ютерної науки стає теорія цифрових автоматів. Монографія «Синтез 
цифрових автоматів», написана В.М. Глушковим, була переведена на англійську мову та 
видана у США та інших країнах. На ній було виховано не одне покоління інженерів та 
спеціалістів з обчислювальної техніки. У 1964 році за роботи з теорії автоматів В.М. Глушков 
був удостоєний Ленінської премії. Теорія автоматів стала основою створення перших 
автоматизованих систем проектування засобів обчислювальної техніки. 

Велике значення мали роботи В.М. Глушкова з теорії алгоритмів та штучного 
інтелекту. Він намагався перенести алгебраїчну техніку перетворення виразів на програмні 
тексти. Для цього було запропоновано нову алгебраїчну конструкцію – систему 
алгоритмічних алгебр (САА), відому також як алгебра алгоритмів. Ця конструкція широко 
застосовувалась як основа для створення систем еквівалентних та оптимізуючих 
перетворень алгоритмів та програм. Вчений працював також в галузі автоматичного 
доведення теорем, запропонувавши алгоритм очевидності, реалізований його учнями. 

Визначний внесок зробив В.М. Глушков і в розвиток архітектури обчислювальних 
машин. Розроблені під його керівництвом у 60-х роках малі обчислювальні машини 
«ПРОМІНЬ» та «МИР» стали першими прототипами персональних ЕОМ, які з’явилися 
значно пізніше. У 1968 р. авторський колектив машини «МИР» під керівництвом В.М. 
Глушкова був нагороджений Державною премією СРСР. Це була перша премія в галузі 
обчислювальної техніки в Радянському Союзі.    

У 70-х роках В.М. Глушков із співавторами розробляє концепцію рекурсивних ЕОМ, 
розрахованих на майбутні технології багатопроцесорних систем з масовим паралелізмом. 
Пізніше ці ідеї переростають в більш практичні ідеї макроконвеєрних обчислень та 
макроконвеєрної ЕОМ, яка була створена вже після смерті В.М. Глушкова в Інституті 
кібернетики під керівництвом його наступника В.С. Михалевича. Системи ЄС 2701 (1984) та 
ЄС 1766 (1987) стали першими в світі багатопроцесорними MIMD системами з розподіленою 
пам’яттю.  

Наукові інтереси академіка В.М. Глушкова охоплювали багато різних галузей 
комп’ютерної науки та техніки, в яких він визначав перспективні напрями, основні концепції 
та ідеї. Він був активним громадським діячем, організатором та лідером багатьох великих 
проектів на самому високому державному рівні. Одним із найбільш визначних та амбіційних 
проектів був проект  загальнодержавної автоматизованої системи управління народним 
господарством (ЗДАС). По суті, це було намагання створити науково-технічну базу 
керування економікою країни й інформаційної індустрії, аналогічну тій, яка нині успішно 
функціонує у провідних країнах Заходу. Однак цей проект так і не був реалізований. 

Велике значення приділяв В.М. Глушков освіті в галузі комп’ютерної науки. За його 
ініціативи було засновано перший у Радянському Союзі факультет кібернетики у Київському 
державному університеті ім. Т.Г. Шевченка. Аналогічні факультети було створено також у 
багатьох вузах країни.  

Академік Володимир Михайлович Глушков є автором ряду фундаментальних праць з 
математики, кібернетики та обчислювальної техніки. Він – лауреат  численних премій і 
нагород. Свідченням великого авторитету вченого серед світової наукової спільноти стало 
присудження йому у 1998 році авторитетною міжнародною організацією IEEE Computer 
Society медалі «Computer Pioneer» за розробку теорії цифрових автоматів, створення 
багатопроцесорних суперЕОМ та заснування першого в Радянському Союзі Інституту 
кібернетики. 

 
Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України 


