Математичне та комп’ютерне моделювання

ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ СКОПЕЦЬКИЙ
(16.06.1944—04.09.2010)

4 вересня 2010 р. вітчизняна наука
зазнала важкої втрати. На 67 році життя
відійшов у вічність член-кореспондент
НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу
Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова
НАН України Василь Васильович Скопецький — знаний фахівець у галузі автоматизації розрахунку складних задач
фізики і техніки, математичного моделювання і дослідження процесів у неоднорідних середовищах.
Василь Васильович народився 16 червня 1944 р. у с. Кугаївці Чемеровецького р-ну
Хмельницької обл. У 1961 р. закінчив із
срібною медаллю Гусятинську СШ Тернопільської обл. У 1962—1967 рр. навчався на
механіко-математичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.
У 1967 р. — інженер Інституту кібернетики АН УРСР. У 1968—1970 рр.
перебував на дійсній строковій службі в армії.
У 1971—1974 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі обчислювальної
математики факультету кібернетики Київського державного університету
ім. Т. Г. Шевченка.
З 1974 р. — молодший, з 1976 р. — старший науковий співробітник, з
1981 р. — завідувач відділу «Математичного моделювання проблем екології
та енергетики» Інституту кібернетики АН УРСР, тепер Інституту кібернетики
ім. В. М. Глушкова НАН України.
У 1974 році захистив кандидатську дисертацію «Розв’язування задач
фільтрації в неоднорідних середовищах» (керівник — академік АН УРСР
І. І. Ляшко), у 1990 р. — докторську дисертацію «Автоматизація розрахунків
фізичних полів у неоднорідних середовищах» (консультант — академік АН
УРСР І. В. Сергієнко).
14 квітня 1995 р. обраний членом-кореспондентом НАН України зі спеціальності «Інформатика та обчислювальні системи».
Під керівництвом В. В. Скопецького захищено 16 кандидатських та 3 докторські дисертації.
На факультеті кібернетики Київського державного університету
ім. Т. Г. Шевченка. працював за сумісництвом з 1989 р. Читав спеціальні курси з чисельно-аналітичних методів, математичного моделювання, автоматизації розрахунку процесів і полів, інформаційних технологій в екології, гідротехніці, енергетиці. Сумісно зі співробітниками факультету опублікував
понад 50 наукових праць, у тому числі 4 монографії.
В. В. Скопецький активно працював у таких наукових напрямках: автоматизація розрахунку складних задач фізики і техніки, математичне моделювання і дослідження процесів у неоднорідних середовищах, розробка чисельно-аналітичних методів прикладної математики.
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Він був лауреатом Республіканської премії для молодих вчених (1976 р.),
Державних премій України в галузі науки і техніки (1991 р., 1999 р., 2005 р.), лауреатом премій ім. С. О. Лебедєва (1997 р.), ім. В. М. Глушкова (2004 р.) Національної академії наук України, Заслуженим діячем науки і техніки України (2007 р.).
За період наукової діяльності Василь Васильович опублікував понад
300 наукових праць, з них 20 монографій та навчальних посібників, одержав
5 авторських свідоцтв на винаходи.
Основні монографії:
1. Вопросы автоматизации решения задач фильтрации на ЭВМ. — К. : Наук.
думка, 1977, 1981. — 295 с. (соавторы — Ляшко И. И. и др.);
2. Математическое моделирование и исследование процессов в неоднородных средах. — К. : Наук. думка, 1991. — 432 с. (соавторы — Сергиенко И. В., Дейнека В. С.);
3. Математические модели и методы расчета задач с разрывными решениями. — К. : Наук. думка, 1995. — 262 с. (соавторы — Сергиенко И. В.,
Дейнека В. С.);
4. Численное моделирование распространения загрязнений в окружающей среде. — К. : Наук. думка, 1997. — 367 с. (соавторы — Згуровский М. З. и др.);
5. Модели и методы решения задач с условиями сопряжения. — К. : Наук. думка, 1998. — 614 с. (соавторы — Сергиенко И. В., Дейнека В. С.);
6. Численно-аналитические методы исследования волновых процессов. — К. :
Наук. думка, 2001. — 452 с. (соавторы — Сергиенко И. В., Гладкий А. В.);
7. Розподіл ресурсів у просторі та часі. — К. : Наук. думка, 2003. — 322 с.
(співавтори — Остапенко В. В., Фінін Г. С.);
8. Математичне моделювання прямих та обернених задач динаміки систем з
розподіленими параметрами. — К. : Наук. думка, 2002. — 362 с. (співавтори — Стоян В. А., Кривонос Ю. Г.);
9. Некласичні математичні моделі процесів тепло- та масопереносу. — К. : Наук.
думка, 2005. — 282 с. (співавтори — Кривонос Ю. Г., Булавацький В. М.);
10. Нелінійні математичні моделі процесів геогідродинаміки. — К. : Наук.
думка, 2007. — 291 с. (співавтори — Булавацький В. М., Бомба А. Я.).
Василь Васильович був заступником головного редактора збірника наукових
праць «Компютерная математика», членом редакційних колегій наукових часописів «Журнал обчислювальної та прикладної математики», «Проблемы управления
и информатики», «Системні дослідження та інформаційні технології».
В. В. Скопецький приділяв значну увагу не тільки розвитку академічної
науки, але й сприяв фундаментальним науковим дослідженням в університетах України. З 2008 року він очолював редакційні колегії збірників наукових
праць «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізикоматематичні науки», «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія:
Технічні науки», заснованих Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова
НАН України та Кам’янець-Подільським національним університетом імені
Івана Огієнка за його ініціативою.
Нам не вистачатиме мудрого, активного, завжди доброзичливого голови
редакційної колегії і прекрасної, інтелігентної та життєрадісної людини — Василя Васильовича Скопецького. Він назавжди залишиться в нашій пам’яті.
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
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