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Українська та свiтова наука зазнала значної втрати — 14 червня на дев’яносто другому
роцi пiшов з життя видатний математик та механiк Юрiй Олексiйович Митропольський.

За роки своєї бiльш нiж 60-рiчної наукової дiяльностi Ю. О. Митропольський отри-
мав фундаментальнi результати в областi асимптотичних методiв нелiнiйної механi-
ки, ставши правонаступником основоположникiв цього вчення — М. М. Крилова та
М. М. Боголюбова. З 1950 р. i до останнiх днiв життя Юрiй Олексiйович працював в Iн-
ститутi математики НАН України: з 1953 до 2001 р. очолював вiддiл математичної фiзи-
ки та теорiї нелiнiйних коливань, з 1958 до 1987 р. був директором iнституту, а з 1987 р.
— почесним директором iнституту. В 1958 р. його було обрано членом-кореспондентом
АН УРСР, у 1961 р. — дiйсним членом АН УРСР, а в 1984 р. — дiйсним членом АН
СРСР (тепер — Росiйська академiя наук). Юрiй Олексiйович проводив велику науково-
органiзацiйну роботу в Нацiональнiй академiї наук України, пiклувався про пiдготовку
i виховання молодих 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 в 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 НАН України. У 1986 р.
його нагороджено Золотою медаллю iм. О. М. Ляпунова Академiї наук СРСР та присво-
єно звання Героя Соцiалiстичної Працi. За роки незалежностi України вiн був нагород-
жений орденами Ярослава Мудрого V та IV ступенiв i удостоєний звання Героя України
(2007 р.).

Великим авторитетом користувався Юрiй Олексiйович i за межами країни. У
1971 р. його було обрано iноземним членом Болонської академiї наук, а також нагород-
жено Великою срiбною медаллю Чехословацької академiї наук „За заслуги перед нау-
кою i людством”.

Пам’ять про Юрiя Олексiйовича — чуйну людину, видатного науковця та органiзатора
науки — назавжди збережеться у серцях тих, хто його знав, працював з ним i продовжує
розвивати його численнi науковi iдеї.
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