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1944 - 1948 рр.   Навчання в Косяківській початковій школі   с. Косяківка 

Таращанського району  Київської області.   
1948 -1951 рр.   Навчання в Веселокутській семирічній школі с. Веселий  Кут 

Таращанського району  Київської області. 
1951-1954 рр.   Навчання в Ківшоватській середній школі с. Ківшовати   

Таращанського району  Київської області. 
1954 - 1959 рр.   Студент механіко-математичного факультету Київського державного 

університету ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність за дипломом - механіка. 
1959 р.    За державним розподілом спеціалістів направлений на  роботу в  

Інститут математики Академії наук УРСР (м. Київ) на посаду інженера. 
1959 - 1963 рр.   Інженер, старший інженер. 
1963 р.   Одруження з Інною Іванівною Соколовською (однокурсницею). 
1963 р. Захистив кандидатську дисертацію; присуджена наукова ступінь 

кандидата  фізико-математичних наук. 
1964 р.   Молодший науковий співробітник Інституту математики. 
1963 - 1969 рр.   Старший науковий співробітник. 
1965 р. Народження доньки Наталії. 
1967 р. Затверджено у вченому званні старшого наукового співробітника за 

спеціальністю ''теоретична і математична фізика''. 
1969 р. Захистив докторську дисертацію. 
1970 р. Присуджена наукова ступінь доктора фізико-математичних наук. 
1969 - 1988 рр. Заступник директора Інституту математики з наукової роботи. 
1976 р. -  до 
цього часу 

Завідувач відділу динаміки та стійкості багатовимірних  систем 
Інституту математики. 

1976 р. Нагороджений медаллю ''За трудову доблесть''. 
1981 р. Присвоєно вчене звання професора за спеціальнісю  ''механіка рідини, 

газу і плазми''. 
1981 р. Присуджена премія АН УРСР ім. академіка М.К. Янгеля  за цикл праць 

''Розробка та впровадження методів розв'язання задач динаміки і  
стійкості керуючих систем''. 

1982 р. Нагороджений Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР. 
1983 р. Присуджена Державна премія УРСР в галузі науки і техніки  за цикл 

досліджень із математичних проблем ракетно-космічної тематики. 
1983 р. -  до 
цього часу 

Заступник  академіка--секретаря Відділення математики НАН України. 
 

1985 р. Нагороджений медаллю ''Ветеран труда''.  
1985 р. Обраний членом-кореспондентом академії наук УРСР (математика).  
2000 р. Обраний академіком Національної академії наук України (математика).  
2000 р. -  до 
цього часу 

Член Комітету з  Державних премій України в галузі науки і техніки. 
 

 

2001 р. Присуджена премія НАН України ім. академіка М.М. Крилова  за цикл 
робіт із математичних проблем аналітичної механіки. 

 

2005 р. Присвоєно почесне звання ''Заслужений діяч науки і техніки України''.  
2006 р. Присуджена премія НАН України ім. Академіка  М.М. Боголюбова за 

цикл праць ''Розробка нових математичних моделей для  вивчення 
динамічних властивостей складних систем''. 

 

2008 р. Нагороджено орденом ''За заслуги'' ІІІ ступеня. 
 

 

 


