
ДО 90-РIЧЧЯ ВIД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ЮРIЯ ОЛЕКСIЙОВИЧА МИТРОПОЛЬСЬКОГО

3 сiчня виповнюється дев’яносто рокiв видатному математику i механiку Юрiю Олек-
сiйовичу Митропольському.

Народився Юрiй Олексiйович у с. Чарнишiвка Полтавської областi. Батько, Олексiй
Савич, навчався у Петербурзькому унiверситетi. У 1914 р. вiн пiшов на фронт, де пере-
бував до кiнця Першої свiтової вiйни. У 1919 р. родина Митропольських переїхала до
Києва. У 1938 р. Ю. О. Митропольський вступив до Київського унiверситету на фiзико-
математичний факультет. Iз 1943 р. i до кiнця Великої Вiтчизняної вiйни вiн воював на
фронтi; був командиром взводу артилерiйської розвiдки. За бойовi заслуги його нагород-
жено двома орденами Червоної Зiрки, орденом Вiтчизняної вiйни II ступеня та бойовими
медалями.

Пiсля демобiлiзацiї (1946 р.) Ю. О. Митропольський працював науковим спiвробiтни-
ком Iнституту будiвельної механiки АН УРСР. У цьому iнститутi пiд керiвництвом ака-
демiка М. М. Боголюбова вiн розпочав свою наукову дiяльнiсть з дослiдження проблем
нелiнiйної механiки. Першi його науковi розробки стосувалися дослiдження резонансiв
у нелiнiйних коливних системах з повiльно змiнними параметрами за допомогою асимп-
тотичних методiв Крилова — Боголюбова. У 1948 р. захистив кандидатську, а у 1951 р.
— докторську дисертацiю на тему „Повiльнi процеси в нелiнiйних коливних системах з
багатьма ступенями вiльностi”.

З 1950 р. Юрiй Олексiйович працює в Iнститутi математики НАН України. Водночас
у 1949 – 1989 рр. вiн викладав на механiко-математичному факультетi Київського унiвер-
ситету. З 1953 до 2001 р. очолював вiддiл математичної фiзики та теорiї нелiнiйних коли-
вань, з 1958 до 1987 р. був директором Iнституту математики НАН України, а з 1987 р. —
почесний директор Iнституту математики НАН України.

У 1958 р. Ю. О. Митропольського обрано членом-кореспондентом АН УРСР, в 1961 р.
— дiйсним членом АН УРСР, а в 1984 р. — дiйсним членом АН СРСР (тепер — Росiйська
академiя наук). У 1967 р. йому присвоєно звання заслуженого дiяча науки, а в 1994 р. —
почесне звання заслуженого соросiвського професора.

За роки своєї 60-рiчної дiяльностi Ю. О. Митропольський отримав фундаментальнi
результати в областi асимптотичних методiв нелiнiйної механiки, якiсних методiв теорiї
диференцiальних рiвнянь та при дослiдженнi динамiки коливних процесiв у нелiнiйних
системах. Ним опублiковано близько 500 наукових праць.

Основнi роздiли науки, що їх розробляє Ю. О. Митропольський зi своїми учнями, —
це теорiя коливань та теорiя диференцiальних рiвнянь. У теорiї коливань вiн розвинув
вчення про нелiнiйну механiку, ставши правонаступником основоположникiв цього вчен-
ня — М. М. Крилова та М. М. Боголюбова. Його науковi досягнення належать до та-
ких напрямкiв: розвинення асимптотичних методiв для систем з повiльно змiнними пара-
метрами; розвинення одночастотного методу для систем з багатьма ступенями вiльностi;
розвиток методу iнтегральних многовидiв у нелiнiйнiй механiцi; розробка методу приско-
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реної збiжностi для аналiзу рiвнянь нелiнiйної механiки; розвинення методу усереднення
для нових класiв систем нелiнiйних диференцiальних рiвнянь; розвиток асимптотичних
методiв для систем з розподiленими параметрами; розробка методiв динамiчного аналiзу
систем iз запiзненням; розвиток асимптотичних методiв аналiзу нелiнiйних систем iз ви-
падковими параметрами; розробка методiв декомпозицiї деяких класiв диференцiальних
рiвнянь високого порядку. Характерною рисою творчостi Юрiя Олексiйовича є всебiчне
дослiдження проблеми: вiд алгоритму побудови наближеного розв’язку до теоретичного
обґрунтування методу.

За свою багаторiчну наукову дiяльнiсть Ю. О. Митропольський збагатив математичну
науку фундаментальними результатами в галузi асимптотичних методiв нелiнiйного ана-
лiзу i сприяв їх застосуванню при дослiдженнi нелiнiйних систем, що моделюють явища
реального свiту.

Юрiй Олексiйович проводив i продовжує проводити велику науково-органiзацiйну ро-
боту в Нацiональнiй академiї наук України, пiклується про пiдготовку i виховання моло-
дих науковцiв. Серед його учнiв 25 докторiв та 100 кандидатiв фiзико-математичних наук.

За досягнення у розвитку математичної науки, активну педагогiчну та науково-орга-
нiзацiйну i громадську дiяльнiсть Ю. О. Митропольському у 1965 р. було присуджено Ле-
нiнську премiю, а в 1980 р. — Державну премiю УРСР. Його роботи з нелiнiйної механiки
вiдзначено премiями iм. М. М. Крилова та М. М. Боголюбова HAH України. У 1986 р.
його нагороджено золотою медаллю iм. О. М. Ляпунова Академiї наук СРСР. У цьому
ж роцi йому було присвоєно звання Героя Соцiалiстичної Працi. За роки незалежностi
України вiн був нагороджений орденами Ярослава Мудрого V та IV ступенiв (1996 та
2002 рр.).

Великим авторитетом користується Юрiй Олексiйович за межами країни. Так, у 1971 р.
його обрано iноземним членом Болонської академiї наук, а також нагороджено срiбною
медаллю Чехословацької академiї наук „За заслуги перед наукою i людством” .

Юрiй Олексiйович завжди насичений творчою енергiєю, новими оригiнальними iдея-
ми, повний наснаги для втiлення їх у нових розробках.

Побажаємо йому мiцного здоров’я та подальших успiхiв у його життi.
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