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ВIТАЄМО!

70Gріччя

академіка НАН України Ю.М. ЄРМОЛЬЄВА

листопада виповнилося 70 років відомому
вченому в галузі кібернетики академіку

НАН України Юрію Михайловичу Єрмольєву.
Ю.М. Єрмольєв — випускник механіко!мате!

матичного факультету Київського національно!
го університету ім. Тараса Шевченка. У 1964 р.
під керівництвом академіка В.С. Михалевича
закінчив аспірантуру при Інституті кібернети!
ки ім. В.М. Глушкова АН УРСР. 1972 року Юрій
Михайлович очолив відділ математичних ме!
тодів дослідження операцій цієї установи.

Коло наукових інтересів Ю.М. Єрмольє!
ва — це передовсім проблеми керування ка!
тастрофічними ризиками, моделювання про!
цесів прийняття рішень в умовах ризику та не!
визначеності, глобальних тенденцій в атомній
енергетиці і природоохоронній галузі.

Учений є співзасновником знаменитої ук!
раїнської школи оптимізації і, зокрема, такого
важливого її розділу, як теорія стохастичної
оптимізації. Розроблені ним прямі методи сто!
хастичного програмування започаткували
новий науковий напрям і принесли Юрію Ми!
хайловичу світове визнання.

Запропоновані Ю.М. Єрмольєвим квазі!
градієнтні методи стохастичного програму!
вання стали класичними, ввійшли майже до
всіх підручників із стохастичного програму!
вання, на них посилаються у наукових стат!
тях і монографіях. Ці результати були розви!
нені у створенні нових методів неопуклої оп!
тимізації, які застосовані до розв’язання
прикладних проблем економіки і техніки. Го!

3 ловна ідея цих методів полягає у тому, що для
знаходження оптимального рішення не вико!
ристовується точне значення функції цілі та
градієнта, а лише їхні статистичні оцінки.

Тривалий час Ю.М. Єрмольєв працює у
Міжнародному інституті прикладного сис!
темного аналізу (IIASA) у Відні. Основним
напрямом його наукової роботи в цій установі
є вивчення глобальних проблем, пов’язаних з
оцінкою ризику виникнення техногенних ка!
тастроф та їхніх наслідків. Дослідження про!
водяться в інтересах країн!учасниць, до скла!
ду яких входить й Україна. Вони надзвичай!
но важливі для розробки економічної та еко!
логічної стратегій нашої країни, сприяють
зміцненню її наукового авторитету.

Юрій Михайлович є лауреатом Державних
премій СРСР та УРСР у галузі науки і техні!
ки, академічних премій ім. В.М. Глушкова та
ім. В.С. Михалевича, нагороджений Почесною
грамотою Президії Верховної Ради УРСР. Йо!
го здобутки високо оцінила міжнародна нау!
кова спільнота: Ю.М. Єрмольєв відзначений
медаллю як один зі світових фундаторів теорії
стохастичного програмування і міжнародною
премією «За видатні заслуги у розробці теорії
фінансової та страхової математики».

Учений — автор понад 200 наукових статей і 8
монографій. У його працях гармонійно поєднані
фундаментальні та прикладні дослідження акту!
альних проблем інформатики і кібернетики.

Юрій Михайлович плідно працює і в нау!
ково!організаційній царині. Він ініціював про!
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60Gріччя

академіка НАН України О.М. ІВАСИШИНА

листопада виповнилося 60 років видат!
ному вченому в галузі фізики та фізич!

ного матеріалознавства академіку НАН Ук!
раїни Орестові Михайловичу Івасишину.

О.М. Івасишин народився у 1946 р. на Іва!
но!Франківщині в сім’ї службовця. 1969 року
Орест із відзнакою закінчив Львівський полі!
технічний інститут за фахом «фізика мета!
лів». Упродовж 1969–1972 років навчався в
аспірантурі Інституту металофізики АН
УРСР і виконував дослідження під керів!
ництвом академіка НАН України В.Н. Грід!
нєва. Відтоді і понині вся наукова біографія
Ореста Михайловича пов’язана з цим інсти!
тутом. Тут він захистив кандидатську та док!
торську дисертації за спеціальністю «фізика
твердого тіла». З 1989 р. О.М. Івасишин —
завідувач відділу фізики міцності і пластич!
ності негомогенних сплавів, а від 1990 р. – за!
ступник директора з наукової роботи.

Продовжуючи справу свого вчителя акаде!
міка НАН України В.Н. Гріднєва, Орест Ми!
хайлович майже 40 років присвятив розв’я!
занню фундаментальних і прикладних про!
блем у галузі фізики твердого тіла, фізики
металів та фізичного матеріалознавства. Но!
ваторськими дослідженнями він зробив ва!
гомий внесок у вітчизняну та світову науку.
Дослідницька діяльність О.М. Івасишина
пов’язана з використанням ідей та експери!

ментальних можливостей сучасної фізики у
дослідженні фазових і структурних перетво!
рень у металах і сплавах за істотно нерівно!
важних умов. Разом з колегами він вивчає їх!
ній вплив на еволюцію нано! , мікро! та мезо!
структурних параметрів і тим самим — на
макроскопічну поведінку функціональних і
конструкційних металічних матеріалів. Тео!
ретичні та експериментальні дослідження
Ореста Михайловича заклали підґрунтя но!
вого наукового напряму – фізики високоміц!
них метастабільних структурних станів у не!
гомогенних сплавах. Учений встановив низ!
ку нових концептуальних закономірностей
розвитку фазових перетворень в особливих
термокінетичних умовах і на цій основі зап!
ропонував принципово новий підхід до
розв’язання проблеми зміцнення. Він базу!
ється на використанні контрольованої субмік!
ронегомогенності твердих розчинів, сформо!
ваних за таких перетворень. Роботи Ореста
Михайловича набагато випередили аналогічні
дослідження за кордоном, забезпечивши чіль!
не місце вітчизняного фізичного матеріало!
знавства у світі.

О.М. Івасишин є одним з авторів і безпосе!
реднім виконавцем Державної програми «Ук!
раїнський титан» – надзвичайно важливої для
України, адже вона має одні з найбільших у
світі родовища титанових руд і потенційно
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ведення великих міжнародних конференцій з
теорії ризику та стохастичної оптимізації, зок!
рема у Києві, понад 30 років є членом редко!
легії міжнародного наукового часопису «Кі!
бернетика і системний аналіз».

Тривалий час Ю.М. Єрмольєв працював за
сумісництвом професором Київського націо!
нального університету ім. Тараса Шевченка

та Київського філіалу Московського фізико!
технічного інституту. Він виховав плеяду та!
лановитих науковців, серед його учнів – 50
кандидатів та 8 докторів наук.

Наукова громадськість, колеги та друзі щи!
росердо вітають Юрія Михайловича з ювіле!
єм, бажають йому міцного здоров’я, невичерп!
ної енергії, нових яскравих здобутків.




