
ВІДЗНАЧЕННЯ 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  

АКАДЕМІКА ВІКТОРА МИХАЙЛОВИЧА ГЛУШКОВА 

 

 

          12 вересня 2013 року відбулася 

ювілейна сесія Загальних зборів 

Національної академії наук України, 

присвячена 90-річчю від дня народження 

видатного українського вченого, одного із 

засновників кібернетики, родоначальника 

вітчизняних інформаційних технологій 

академіка В. М. ГЛУШКОВА. 

У ювілейній сесії взяли участь Радник Президента України – керівник головного 

управління з питань гуманітарного розвитку Ю.П. Богуцький, Голова Державного агентства з 

питань науки, інновацій та інформатизації України В.П. Семиноженко, Голова підкомітету з 

питань науки та інноваційної діяльності Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради 

України Р.М. Павленко, генеральний директор Державного науково-виробничого 

підприємства "Електронмаш"  В.І. Мова,  доньки академіка В.М. Глушкова - О.В. Китова і  

В.В. Глушкова, а також члени їх сімей, наукова громадськість, представники ЗМІ. 

           Відкриваючи ювілейну сесію Загальних зборів президент НАН України академік НАН 

України Б.Є. Патон зазначив: «Ідеї та розробки вченого на багато десятиріч визначили 

напрями розвитку сучасної кібернетики, інформатики та обчислювальної техніки – одних з 

найбільш динамічних складових у світовому науково-технічному прогресі». 

Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України 

В.П. Семиноженко у своєму виступі підкреслив, що завдяки генію академіка В.М. Глушкова 

наша країна, тоді ще у складі СРСР, була визнаним лідером в галузі кібернетики.  «Глушков 

досяг блискучих результатів у науці та беззаперечного світового визнання. Його постать – 

це приклад для наслідування, і ми повинні докласти всіх зусиль, щоб це колишнє лідерство 

відновити і знову займати перші позиції в світовій науці» - відзначив Голова 

Держінформнауки. 

Урочистим моментом заходу стало покладання квітів на могилу видатного науковця на 

Байковому кладовищі. Виконання цієї почесної місії було доручено делегації у складі вчених 

Академії. 

http://dknii.gov.ua/?q=node/1459


            У ході урочистого зібрання з доповіддю на 

тему «Він бачив майбутнє комп’ютерних технологій» 

виступив директор Інституту кібернетики ім. В.М. 

Глушкова академік НАН України І.В. Сергієнко. 

Своїми спогадами поділилися колеги видатного 

вченого, а також його донька – Ольга Вікторівна 

Китова. 

«Ми ще раз переконалися у величі наукового 

генію академіка Віктора Михайловича Глушкова – 

яскравої особистості, постаті світового масштабу і, в той же час, чудової людини.  

Його унікальні якості організатора, далекоглядність у науці, вміння розв’язувати 

надскладні задачі та проблеми і в подальшому слугуватимуть яскравим прикладом 

самовідданого служіння науці, суспільству і всьому людству» - у завершальному слові 

відзначив президент НАН України академік НАН України Б.Є. Патон. 

Наприкінці заходу відбувся показ кінофільму про життя і творчість академіка В.М. 

Глушкова. 

 

Свої вітання учасникам Загальних зборів Національної академії наук України, що були 

оголошені, надіслали Президент України В.Ф. Янукович, Прем’єр-міністр України 

М.Я. Азаров, Голова Верховної Ради України В.В. Рибак. 

 

Вітання Президента України В.Ф. Януковича  

Вітання Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова 

Вітання Голови Верховної Ради України В.В. Рибака  
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