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в Університеті м. Манчестера (Велика Бри-
танія). Результати цих досліджень опублі-
ковані в провідних зарубіжних наукових ви-
даннях.  Під керівництвом Миколи Сергійо-
вича успішно виконано наукові досліджен-
ня за підтримки таких міжнародних грантів, 
як Wellcome Trust, INTAS, CRDF, NATO, 
BMFT.

Протягом 1988–1995 рр. М.С. Веселов-
ський був заступником директора з науко-
вої роботи Інституту фізіології ім. О.О. Бо-
гомольця, а з 1996 до 1999 рр. — заступни-
ком директора Міжнародного центру моле-
кулярної фізіології НАН України. Він 
заступник академіка-секретаря Відділення 
біохімії, фізіології та молекулярної біології 
НАН України, керівник сектору нейрофізіо-
логії, завідувач відділу фізіології нейрон-
них мереж та член ученої ради Інституту 
фізіології ім. О.О. Богомольця НАН Украї-
ни; член спеціалізованих учених рад із за-
хисту докторських та кандидатських ди-
сертацій при Інституті фізіології ім. О.О. Бо-
гомольця НАН України та Інституті меди-
цини праці АМН України, член редколегії 
журналу «Нейрофізіологія/Neuro phy sio-
logy», професор кафедри прикладної фізи-
ки Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інсти-
тут», де керує підготовкою студентів із спе-
ціальності «фізика живих систем». Микола 
Сергійович — член комісії для роботи з на-

уковою молоддю НАН України та міждер-
жавної україно-китайської комісії з питань 
науково-технічного та економічного спів-
робітництва. Молоді науковці, що захисти-
ли кандидатські дисертації, які були вико-
нані під його керівництвом, працюють у на-
укових установах України, Німеччини та 
США.

Держава високо оцінила наукові здобут-
ки ювіляра. У 1981 році за працю «Дослі-
дження механізмів електричної збуджува-
ності мембрани соми нервової клітини» 
М.С. Веселовський, на той час молодший 
науковий співробітник Інституту фізіології 
ім. О.О. Богомольця, став лауреатом респу-
бліканської премії імені М. Островського. 
Його також було нагороджено медаллю «За 
трудовое отличие» (1986 р.). М.С. Весе-
ловський — лауреат Державної премії Ук-
раїни в галузі науки і техніки за цикл 
праць «Синаптична передача сигналів у 
нервовій системі: кінетичні і молекулярні 
механізми та шляхи корекції їх порушень» 
(2003). У 2007 р. за плідну наукову та пе-
дагогічну діяльність йому присвоєно по-
чесне звання «Заслужений діяч науки і 
техніки України». 

Наукова громадськість, колеги та друзі 
щиро вітають Миколу Сергійовича з юві-
леєм, зичать йому міцного здоров’я, щастя, 
плідних ідей, талановитих учнів та нових 
творчих звершень.

 

30 січня виповнилося 60 років знаному 
вченому в галузі кібернетики акаде-

мікові НАН України Михайлові Захарови-
чу Згуровському. 

60-річчя
академіка НАН України
М.З. ЗГУРОВСЬКОГО

М.З. Згуровський народився 1950 р. у 
м. Скалі-Подільській на Тернопільщині. У 
1975 р. закінчив факультет систем управ-
ління Київського політехнічного інституту. 
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З цим навчальним закладом пов’язана його 
подальша наукова діяльність: тут він подо-
лав шлях від аспіранта до ректора, яким 
його обрано в 1992 р. 1979 року Михайло 
Захарович захистив кандидатську дисерта-
цію на тему «Оптимальне дискретне управ-
ління одним класом розподілених процесів 
нестаціонарного теплообміну», а в 1984 ро-
ці — докторську дисертацію на тему  «Авто-
матизоване проектування та оптимальне 
управління нестаціонарними процесами і 
полями в умовах невизначеності даних». 
Упродовж 1994–1999 рр. М.З. Згуровський 
був міністром освіти України. 

Знаний учений у галузі кібернетики, сис-
темного аналізу і теорії прийняття рішень, 
Михайло Захарович  узагальнив базові поло-
ження теорії системного аналізу, заклав осно-
ви системної математики, запропонував но-
вий підхід до теорії екстремальних задач для 
нелінійних операторних, ди фе рен ціально-
операторних рівнянь та включень, варіацій-
них нерівностей. Він виконав аксіоматичне 
дослідження нелінійних багатозначних відо-
бражень, з’ясувавши властиво с ті роз в’я зу-
вальних операторів систем, що складаються з 
операторних і ди фе рен ці аль но-операторних 
рівнянь; виявив умови розв’язності і власти-
вості розв’язків екстремальних задач, визна-
чив їх слабкі розширення й необхідні умови 
оптимальності у формі варіаційних нерівно-
стей; розробив методи регуляризації та об-
ґрунтував ап роксимувальні схеми. 

Найбільш відомі застосування результатів 
наукових досліджень М.З. Згуровського нале-
жать до галузі математичної геофізики, геоін-
форматики, соціально-еко но міч них проб лем 
сучасного суспільства. У його науковій школі 
підготовано 9 докторів і більше ніж 40 канди-
датів наук. Він автор 50 винаходів, автор і спів-
автор понад 300 наукових праць, 38 мо-
нографій і підручників, виданих у Німеччині, 
Польщі, Японії, Україні та інших країнах сві ту. 

Під науковим керівництвом М.З. Згуров-
ського створено Інститут прикладного сис-
темного аналізу Національної академії наук 

України та Міністерства освіти і науки Ук-
раї ни, Світовий центр даних «Геоінформа-
тика та сталий розвиток», який спеціалізу-
ється в галузі геоінформатики в розрізі гло-
бального моделювання процесів сталого роз-
витку й оцінювання глобальних загроз для 
безпеки і якості життя людей. 

Учений – член багатьох українських і 
за рубіжних наукових товариств, науково-
го комітету світової системи даних (WDS, 
Париж, Франція), правління Світової ме-
режі знань про освіту та наукові обміни 
(EDNES, Страсбург, Франція), виконавчої 
ради Комітету з даних у науках і технологіях 
(CODATA, Париж, Франція), ради керівни-
ків Інституту ЮНЕСКО з інформаційних 
технологій в освіті (Москва, Росія), нагля-
дової ради Українського науково-тех но ло-
гічного центру (УНТЦ, Київ, Україна), Ки-
ївського математичного товариства, націо-
нальний представник України в Міжнарод-
ній раді науки (ICSU, Париж, Франція), 
президент мережі університетів країн Чор-
но морського регіону (BSUN, Констанца, 
Румунія), Центрально-Схід но євро пей сько го 
ін ституту сталого розвитку. 

М.З. Згуровський — заслужений діяч на-
уки і техніки України, тричі лауреат Дер-
жавних премій України в галузі науки і тех-
ніки (1990, 1999, 2005 ), премій Національ-
ної академії наук України ім. В. Глушкова 
(1994) та ім. В. Михалевича (2004). За до-
сягнення в галузі науки, освіти та розвитку 
міжнародного співробітництва учений удо-
стоєний державних нагород України, Італії, 
Естонії, В’єтнаму, нагород Російської ака-
демії наук та Польського наукового това-
риства. Він член редколегій ряду вітчизня-
них і зарубіжних наукових журналів, голо-
вний редактор часопису «Системні дослі-
дження та інформаційні технології» НАН 
України.

Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Михайла Захаровича з юві-
леєм, бажають йому активного довголіття, 
невичерпної енергії і творчих успіхів.




