
ISSN 0372�6436. Вісн. НАН України, 2006, № 9 77

ника до директора. Програмно�математичні
засоби, створені під його керівництвом і за
безпосередньою участю, забезпечили видачу
з ЕОМ приблизно 80% планових докумен�
тів, розроблюваних у системі Держплану
УРСР.

Розвиваючи свої попередні напрацювання
з алгоритмізації окремих виробничих про�
цесів, А.П. Великий виконав низку наукових
досліджень та розробок у галузі економіко�
математичного моделювання на народногос�
подарському рівні. Так, він розробив динамі�
ку моделі міжгалузевого балансу з виділенням
фондостворювальних  та нефондостворюваль�
них галузей з урахуванням різних за величи�
ною галузевих інвестиційних лагів. Ця роз�
робка є проміжним кроком у напрямі вдоско�
налення подібних моделей з погляду їх
математичного обґрунтування. Застосувавши
математичну теорію операторів, збурених на
спектрі, Анатолій Павлович побудував ефек�
тивні паралельні алгоритми виконання прак�
тичних розрахунків з використанням динаміч�
них моделей міжгалузевого балансу.

Останніми роками коло наукових інтересів
А.П. Великого — це дослідження проблем еко�

номічної безпеки держави та захисту інфор�
мації в комп’ютерних мережах.

Учений є лауреатом Державної премії Ук�
раїни в галузі науки і техніки та премії НАН
України ім. В.М. Глушкова. Підготував 12
кандидатів і двох докторів наук.

Він — член секції Комітету з Державних
премій України в галузі науки і техніки, Кон�
сультативної ради з питань інформатизації при
Верховній Раді України, Бюро Відділення
інформатики НАН України, входить до скла�
ду Спеціалізованої вченої ради із захисту ди�
сертацій Інституту кібернетики ім. В.М. Глу�
шкова НАН України. А.П. Великий — голов�
ний редактор збірника наукових праць
ДНДІІМЕ Мінекономіки України. Він плідно
працює на викладацькій ниві: читає лекції з
математики, інформатики, мікро� та макро�
економіки у вищих навчальних закладах Киє�
ва. У своїх наукових дослідженнях постійно
співробітничає з академіком НАН України
В.С. Королюком, якого вважає своїм учителем.

Наукова громадськість, учні та друзі палко
вітають Анатолія Павловича з ювілеєм, бажа�
ють йому міцного здоров’я, щастя, нових твор�
чих звершень на благо вітчизняної науки.

60�річчя

члена�кореспондента НАН України

В.О. ІВАНОВА

вересня виповнилося шістдесят років
відомому вченому�океанологу члену�ко�

респонденту НАН України Віталію Олексан�
дровичу Іванову.

 В.О. Іванов народився у м. Моршанську
Тамбовської області (Росія). Навчався у Туап�
синському гідрометеорологічному технікумі.
Після його закінчення кілька років працював
в експедиційному гідрографічному загоні у

4 м. Баку. Вищу освіту здобув в Азербайджан�
ському державному університеті. У 1974 р.
Віталій Олександрович вступив до аспіранту�
ри географічного факультету Московського
державного університету ім. М.В. Ломоно�
сова, а в 1977–му захистив кандидатську ди�
сертацію. Від 1978 р. учений працює у Мор�
ському гідрофізичному інституті  (МГІ) Ака�
демії наук України.
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В.О. Іванов — знаний у нашій країні та за її
межами океанолог, талановитий організатор
науки. Спектр його наукових інтересів —  до�
слідження океанічних процесів та екологічний
моніторинг, розробка засад комплексного
використання ресурсів шельфу і захист при�
бережної зони Чорного й Азовського морів.
Дослідження Віталія Олександровича харак�
теризуються комплексністю і системністю
підходу до питань діагностики та прогнозу�
вання стану морського й океанічного середо�
вищ, умінням ставити і розв’язувати пробле�
ми на перехресті наукових напрямів.

Під керівництвом В.О. Іванова створено сис�
тему моніторингу гідрофізичних полів у при�
бережних районах Чорного моря, яка може
використовуватися для моніторингу та конт�
ролю нафтових розливів з метою запобігання
аваріям і мінімізації спричинених ними збит�
ків, а також систему інтегрованого управління
прибережною зоною. Ці системи передбачають
розробку скоординованої стратегії розміщен�
ня екологічних, соціокультурних та промис�
лових ресурсів для збереження, відновлення
і сталого розвитку прибережної зони.

 У науковому доробку Віталія Олександ�
ровича  320 наукових праць, опублікованих
у вітчизняних і зарубіжних виданнях, зокре�
ма 14 монографій, 2 підручники, 5 навчаль�
них посібників.

Учений веде активну науково�організацій�
ну роботу як виконувач обов’язків директора
Морського гідрофізичного інституту НАН
України, директор СКТБ МГІ НАН України,
завідувач відділу гідрофізики шельфу, заступ�
ник голови Спеціалізованої ради із захисту
докторських дисертацій за фахом «Геофізика»
тощо. Він також є заступником голови Вче�
ної ради МГІ НАН України, членом Коор�
динаційної ради з пріоритетних напрямів роз�
витку науки і техніки «Збереження навко�
лишнього середовища і сталий розвиток»,
заступником голови науково�технічної та еко�
номічної рад при Севастопольській міській
держадміністрації, почесним президентом

Чорноморської штаб�квартири Міжнародної
академії інформатизації. Віталій Олек�
сандрович — заступник головного редактора
«Морского гидрофизического журнала», го�
ловний редактор збірника «Екологічна безпе�
ка прибережної та шельфової зон і комплекс�
не використання ресурсів шельфу».

Упродовж 1995–2001 років В.О. Іванов був
головою Науково�технічної ради з програми
«Екологічна безпека прибережної та шельфо�
вої зон і комплексне використання ресурсів
шельфу», заступником голови Науково�техніч�
ної ради з програми «Світовий океан» Міні�
стерства освіти і науки України, науковим ке�
рівником бюджетних проектів НАН України
«Шельф», «Геоеко», «Ресурси шельфу».

Під керівництвом Віталія Олександрови�
ча підготовлено і захищено 12 кандидатських
і 2 докторські дисертації.

В.О. Іванов брав діяльну участь в організа�
ції у Севастополі філіалу одного з найпрес�
тижніших вищих навчальних закладів світо�
вого рівня — Московського державного уні�
верситету ім. М.В. Ломоносова. Як заступник
директора Чорноморської філії МДУ з нав�
чальної  і наукової роботи він концентрує зу�
силля на спільному проведенні науково�дос�
лідних робіт з Національною академією
наук України, Океанологічним центром НАН
України. Віталій Олександрович — керівник
Міждисциплінарної наукової лабораторії
МДУ «Динамічні процеси в Чорному морі та
їхній вплив на екологічний стан прибережної
зони», член Ради МДУ ім. М.В. Ломоносова.

Здобутки ювіляра у царині океанологічної
науки відзначені Державною премією Украї�
ни у галузі науки і техніки, орденом «За зас�
луги» ІІІ ступеня. В.О. Іванов — Заслужений
діяч науки і техніки України. У 2001 р. йому
присуджена  Міжнародна премія ООН з
інформаціології ім. академіка І.І. Юзвишина.

Наукова громадськість, колеги та учні
щиро вітають Віталія Олександровича з юві�
леєм, зичать йому здоров’я, творчої наснаги,
нових перспективних ідей і відкриттів.




