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Вітаємо!

90-річчя
члена-кореспондента НАН України
К.Г. САМОФАЛОВА

12 листопада виповнилося 90 років 
знаному вченому в галузі обчислю-

вальної техніки членові-кореспондентові 
НАН України Костянтину Григоровичу Са-
мофалову.

К.Г. Самофалов народився в 1921 р. у 
с. Хутір Михайлівський на Сумщині. Про-
тягом 1946–1951 рр. навчався на електро-
технічному факультеті Київського політех-
нічного інституту. Закінчивши в 1954 р. ас-
пірантуру, невдовзі організував на кафедрі 
автоматики і телемеханіки підготовку ін-
женерів з обчислювальної техніки, а ще че-
рез чотири роки заснував і очолив першу в 
Україні кафедру обчислювальної техніки, 
яка забезпечила впровадження цієї дисци-
пліни на всіх факультетах КПІ. На кафедрі 
відбувалося становлення педагогічної та 
наукової шкіл з обчислювальної техніки.

У 1954 р. Костянтин Григорович захис-
тив кандидатську, а в 1972 р. — докторську 
дисертації в царині технічних наук. У 1982 р. 
Костянтина Григоровича обрано членом-
кореспондентом НАН України.

У 1973 р. на базі кафедри обчислюваль-
ної техніки постала нова — прикладної ма-
тематики. Тут навчалося близько 240 осіб з 
44 країн. Педагогічна школа під проводом 
К.Г. Самофалова зробила великий внесок у 
забезпечення України висококваліфікова-
ними фахівцями з обчислювальної техніки 

(підготовлено 5000 інженерів-системо тех-
ні ків). Вона отримала широке визнання не 
тільки в Україні, а й за кордоном. З’явилися 
дочірні кафедри в Києві, Чернігові, Вінни-
ці, Черкасах, а також у Болгарії.

У теоретичних дослідженнях учений ви-
значив і обґрунтував новий напрям вивчення 
однорідних діелектричних і комбінованих 
(діелектрик–напівпровідник) обчислюваль-
них середовищ, а також конвеєрних обчис-
лювальних систем. Його оригінальні праці 
стали підґрунтям для створення спеціалізо-
ваної діелектричної пам’яті різних датчиків, 
у т.ч. акустичних томографів, що сприяло 
зміцненню пріоритету України в цій галузі.

Визначні осяги К.Г. Самофалова у фун-
даментальній теорії обчислювальної техні-
ки зафіксовано в 20 монографіях, 12 під-
ручниках, а також багатьох працях його 
учнів, серед яких 12 докторів, 90 кандида-
тів наук. Особливо високо оцінено ґрун-
товну монографію «Основы теории много-
уровневых конвейерних вычислительных 
систем» (у співавт. з Г.М. Луцьким). Уче-
ному належать понад 200 авторських сві-
доцтв і патентів.

За роки незалежності Костянтин Григо-
рович налагодив активний зв’язок з інозем-
ними випускниками Київського політех-
нічного інституту й ін. українських вишів, 
проводив велику роботу як віце-президент 
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80-річчя
члена-кореспондента НАН України
В.Ф. СІРЕНКА

товариства «Україна–Йорданія», член пре-
зидії Національного комітету з математич-
ного та машинного моделювання Міжна-
родної наукової асоціації IMACS. Нині він 
очолює спеціалізовану раду з захисту док-
торських дисертацій, обіймає посаду рад-
ника ректора НТУУ «КПІ», головує в сек-
ції «Комп’ютерна інженерія» науково-ме-
то дичної ради Міністерства освіти і науки, 
входить до редколегій низки видань, зокре-
ма міжнародного журналу «Электронное 
моделирование».

За багаторічну самовіддану працю і не-
пересічні наукові здобутки вченого відзна-
чено почесним званням «Заслужений діяч 
науки УРСР» (1985), Державними премія-
ми у галузі науки і техніки УРСР (1978) і 
СРСР (1989), державними нагородами 
СРСР (6 орденів, 7 медалей).

Наукова громадськість, колеги, друзі ві-
тають Костянтина Григоровича зі славним 
ювілеєм, зичать міцного здоров’я, активно-
го довголіття і нових здобутків на благо 
України.

11 листопада виповнилося 80 років 
знаному вченому-правознавцю чле-

нові-кореспондентові НАН України Васи-
лю Федоровичу Сіренку.

В.Ф. Сіренко народився в 1941 р. у м. Пи-
рятині Полтавської області в родині вій-
ськовослужбовця. У 1971 р. після закінчен-
ня юридичного факультету Київського дер-
жавного університету ім. Т.Г. Шевченка по-
чав працювати в Інституті держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України, де був 
молодшим, старшим науковим співробіт-
ником, завідувачем відділу проблем органі-
зації громадянського суспільства, держави і 
теорії права, а тепер обіймає посаду голов-
ного наукового співробітника відділу теорії 
держави і права.

У 1975 р. захистив кандидатську ди-
сертацію «Організація і розвиток прин-
ципів діяльності обчислювальних цен-
трів, що функціонують в умовах АСУ», а 
в 1984 р. — докторську дисертацію «Тео-
ретичні проблеми формування і реаліза-

ції інтересів у сфері державного управлін-
ня». У 1995 р. його обрано академіком На-
ціональної академії правових наук України 
за Відділенням державно-правових наук і 
міжнародного права, а в 1996 р. — членом-
кореспондентом НАН України за Відділен-
ням історії, філософії та права (Секція су-
спільних і гуманітарних наук, спеціаль-
ність «право»).

Основні напрями діяльності вченого: тео-
рія держави і права, проблеми розвитку пра-
вової системи України, державне управлін-
ня. З-під пера Василя Федоровича вийшло 
більше 50 праць, у т.ч. 8 індивідуальних і 16 
колективних монографій, 8 брошур. Най-
визначніші з них: «Ор га ни за ци он но-пра во-
вые вопросы деятельности вы чис ли тельных 
центров, функционирующих в условиях 
АСУ» (1976), «Проблема интереса в госу-
дарственном управлении» (1980), «Интересы 
в системе основных институтов советского 
государственного уп рав  ления» (1982), «Обес-
печение приоритета общегосударст вен ных 




