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100-річчя ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
АКАДЕМІКА М.О.ЛАВРЕНТЬЄВА  

Інформаційне повідомлення  

31 жовтня 2000 р. у великій конференц-залі НАН України відбулася ювілейна сесія 
Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена 100-річчю від дня 
народження славетного математика і механіка, видатного організатора науки академіка М. 
О. Лаврентьєва. В сесії взяли участь численні гості — науковці з інших країн, зокрема ті, 
кому довелося працювати разом з Михайлом Олексійовичем, учні вченого, його син.  

Вступне слово виголосив президент НАН України академік НАН України Б. Є. Патон. Він 
назвав М. О. Лаврентьєва людиною-легендою, громадянином з великої літери і 
підкреслив, що пам'ять про нього зібрала на урочистості, які включали і Міжнародну 
наукову конференцію з математики, відомих учених з Росії, Норвегії, Нідерландів, 
Румунії, де й сьогодні розвиваються ідеї, закладені у блискучих роботах Михайла 
Олексійовича.  

Привітавши гостей, президент НАН України відкрив ювілейну сесію.  

Далі Б. Є. Патон виступив з доповіддю, присвяченою 100-річчю від дня народження 
М.О.Лаврентьєва. Своїми спогадами поділилися з учасниками сесії колишні колеги, учні 
вченого, а також його син (доповідь і всі виступи друкуються ).  

Учасникам Загальних зборів було показано фільм про життя і діяльність видатного 
вченого.  

Закриваючи сесію, Б. Є. Патон підкреслив необхідність увічнити пам'ять М. О. 
Лаврентьєва і сформулював конкретні пропозиції щодо цього. Збори вирішили доручити 
Президії НАН України підготувати відповідні документи і разом з Відділенням 
математики проконтролювати виконання тих рішень, які в них закладені.  

У постанові, прийнятій за підсумками Загальних зборів, констатується величезна роль 
М.О. Лаврентьєва у науково-технічному розвитку України і Росії. Відділенню математики 
НАН України доручено підготувати клопотання про встановлення меморіальної дошки на 
будинку, де проживав учений, а також про присвоєння імені академіка М. О. Лаврентьєва 
одній з вулиць м. Києва. Загальні збори погодилися з пропозицією Інституту математики 
НАН України про присвоєння імені академіка М. О. Лаврентьєва відділу комплексного 
аналізу та теорії потенціалу, який продовжує прямі наукові традиції славетного 
математика. Інституту математики дано доручення видати збірник наукових праць 
академіка М. О. Лаврентьєва.  

Робочою мовою сесії Загальних зборів була російська.  

 


