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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми. Становлення  незалежної  України  та  її  інтеграція  в
європейський  простір,  процеси  глобалізації  української  науки  формують
необхідність  ґрунтовніше  вивчати  здобутки  й  досягнення  вітчизняних  учених  у
науковій, педагогічній та організаційній діяльності. 

На сучасному етапі розвитку історії науки спостерігається жвавий інтерес до
ролі  суб’єкта  наукової  творчості,  його  внеску  в  науковий  прогрес,  оскільки
відтворення об’єктивної історії науки без аналізу творчого доробку та різнопланової
діяльності її видатних діячів є неможливим.

До  когорти  видатних  учених  сучасності  в  галузі  вітчизняної  кібернетичної
науки належить професор Василь Васильович Скопецький (1944–2010) – визначний
учений в галузі інформатики, математичного моделювання та математичних методів
і  систем автоматизації   розв’язку задач прикладної математики, фахівець в галузі
предметних областей гідроенергетики та меліорації, екології.  Варто зазначити, що
праці вченого й сьогодні не втрачають своєї актуальності та наукової цінності. Вони
набули особливої ваги саме зараз, коли науковці спільними зусиллями намагаються
створити повну історію розвитку кібернетичної науки. 

Актуальність  теми  зумовлена  насамперед  відсутністю  дотепер  ґрунтовного
комплексного дослідження максимально об’єктивної та повної біографії вченого та
його наукової спадщини. В зв’язку з цим, постає потреба появи історико-наукової
праці узагальнюючого характеру, в якій би  відображалася науково-дослідницька та
педагогічна діяльність В. В. Скопецького,  сутність  наукових відкриттів ученого в галузі
кібернетичної  науки,  основні  тенденції  розвитку  вітчизняної  кібернетики  другої
половини ХХ – початку ХХІ ст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дисертаційне
дослідження  виконане  в  межах  держбюджетних  тем  кафедри  історії  та  культури
України  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет
імені Григорія Сковороди» «Соціальні зміни та політичні процеси в Україні ХІХ –
початку  ХХІ  ст.»  (номер  державної  реєстрації  0112U005220)  та  «Становлення  і
розвиток наукових шкіл на теренах України в другій половині  ХІХ – на початку
ХХІ ст.:  зміни  наукових  концепцій,  закономірності  та  механізми розвитку  науки»
(номер державної реєстрації 0112U005221).

Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного
аналізу  архівних  джерел  та  наявної  літератури  дослідити  діяльність  професора
В. В. Скопецького у галузі вітчизняної кібернетичної науки в другій половині XX –
на початку XXI ст.

Для  досягнення  поставленої  мети  передбачається  розв’язання  наступних
завдань: 

- проаналізувати  історіографію,  джерельну  базу  та  визначити  методологічну
основу дослідження;

- розкрити умови формування наукового світогляду В. В. Скопецького, визначити
основні  віхи  його  наукової  та  педагогічної  діяльності,  уточнити  та  ввести  до
наукового обігу невідомі факти з біографії вченого;
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- визначити основні напрямки наукової діяльності В. В. Скопецького, показати роль
і  місце  його  наукової  спадщини  в  контексті  розвитку  вітчизняної  кібернетичної
науки;

- з’ясувати  роль  вченого  в  організації  вітчизняної  кібернетичної  науки  та
освіти.

Об’єкт  дослідження –  розвиток  вітчизняної  кібернетичної  науки  у  другій
половині ХХ – початку ХХІ ст.

Предметом  дослідження  є  наукова  і  науково-організаційна  діяльність
професора  В.  В.  Скопецького  в  галузі  вітчизняної  кібернетики  (зокрема,
математичному та комп’ютерному моделюванні, автоматизації розрахунків фізичних
полів у неоднорідних середовищах і математичному моделюванні проблем екології
та  енергетики),  а  також  внесок  науковця  в  організацію  вітчизняного  науково-
освітнього процесу. 

Хронологічні  межі дисертації  визначаються  роками  життя  та  діяльності
В.  В.  Скопецького  (1944–2010),  хоча  при висвітленні  багатьох  аспектів  проблеми
неминучим було звернення до попередніх і наступних років.

Географічні межі дослідження зумовлені життям і науковою творчістю вченого
та  мають  дві  ключові  складові. Перша  складова  –  це  початковий  період  життя
вченого,  до  вступу  в  університет,   який  проходив  у  рідному  селі  Кугаївці
Хмельницької області та в Тернопільській області, де він навчався в середній школі.
Друга складова – це Київ, де В. В. Скопецький реалізувався як науковець і педагог. У
цілому  вони  також  визначаються  адміністративними  межами  Української  РСР  у
період, що досліджується, та територією сучасної України.

Методи  дослідження.  Методологічна  основа  дисертаційного  дослідження
базується  на  загальнонаукових  принципах  історичної  достовірності,  системності,
комплексності,  науковості,  об’єктивності,  наступності,  наданні  пріоритетності
документам, які дають можливість  всебічно проаналізувати діяльність професора
В. В. Скопецького. Вагомим  є положення про діалектичну єдність наукової творчості та
діяльності  вченого  із  загальними  процесами  в  кібернетиці.  В історико-біографічному
дослідженні  використовувались  загальнонаукові  методи  (аналіз,  синтез,
класифікація). Спеціальні  методи  надали  можливість  здійснити  реконструкцію
наукової  біографії  вченого,  а  загальнонаукові  –  зрозуміти  місце   його  творчого
надбання в системі координат світової та вітчизняної науки.  

Наукова  новизна одержаних  результатів полягає  в  постановці  та  розробці
актуальної  теми,  яка  не  отримала  всебічного  й  об’єктивного  висвітлення  в
історичній  науці. У  дисертації  вперше: на  основі  сучасних  методів  дослідження
систематизовано  архівні  документи,  опубліковані  матеріали,  які  дозволяють
відтворити  цілісну  картину  наукової,  педагогічної  та  науково-просвітницької
діяльності  В. В. Скопецького;  вивчено  й  наведено  маловідомі  сторінки  життя  та
професійної  діяльності  вченого,  які  раніше  не  були  оприлюднені  в  наукових
розвідках;  виявлено  найважливіші  чинники  формування  наукового  світогляду
В. В. Скопецького як ученого; подано характеристику наукового доробку професора
В. В. Скопецького, з’ясовано його роль і місце в вітчизняній кібернетичній науці;
удосконалено: бібліографію наукових праць ученого та впорядковано літературу про
нього;  джерелознавчу  базу  за  рахунок  уведення  до  наукового  обігу  нових  та
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маловідомих архівних матеріалів; набули подальшого розвитку: вивчення напрямів
наукової діяльності вченого; методологія наукової роботи з відтворення життєвого
шляху  та  внеску  вчених  у  розгортання  наукових  досліджень  у  вітчизняній
кібернетичній науці.

Практичне  значення  одержаних  результатів  визначається  новизною  і
комплексним  підходом  у  дослідженні  даної  проблеми.  Основні  положення  та
висновки  дисертаційного  дослідження  можуть  бути  використані  при  підготовці
монографій,  узагальнюючих  наукових  праць  з  історії  науки  і  техніки,  історії
кібернетики, регіональної історії та краєзнавства. Матеріали дослідження стануть у
нагоді  при  написанні  підручників,  навчальних  посібників,  для  викладання
відповідних  лекційних  курсів  і  спецкурсів  з  означеної  тематики  для  студентів
природничо-математичних  та  інженерно-технічних  спеціальностей,  а  також  при
створенні  музейних  експозицій,  присвячених  видатним  діячам  науки  і  техніки
України. Нові рядки в біографії вченого можуть  використовуватися при укладанні
біографічних і довідкових видань. 

Особистий  внесок  здобувача.  Наведені  в  дисертаційному  дослідженні
результати та висновки отримані автором особисто. Наукові статті здобувача з теми
дисертації, опубліковані у наукових фахових виданнях є одноосібними.

Апробація  результатів  дослідження.  Основні  положення  та  висновки
дисертації доповідалися та обговорювалися на наукових семінарах кафедри історії та
культури  України  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний
університет  імені  Григорія  Сковороди»  та  пройшли апробацію на  міжнародних і
всеукраїнських  науково-практичних  конференціях:  VIII Міжнародній  науковій
конференції  студентів,  аспірантів  та  молодих  учених  «Дні  науки  історичного
факультету»  (м.  Київ,  23  квітня  2015  р.);  Х всеукраїнській  конференції  молодих
учених  та  спеціалістів  «Історія  освіти,  науки  і  техніки  в  Україні»,  присвяченої
150-річчю  з  часу  заснування  Полтавського  товариства  сільського  господарства
(м.  Київ, 28  травня  2015 р.);  міжнародній  науково-практичній  конференції
«Суспільні  науки:  історія,  сучасний  стан  та  перспективи  досліджень»  (м.  Львів,
3–4 липня 2015 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні науки:
історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (м. Львів, 23–24 жовтня 2015 р.);
міжнародній  науково-практичній  конференції,  присвяченій 75-річчю Ізмаїльського
державного гуманітарного університету (м.  Ізмаїл, 15–17 жовтня 2015 р.). 

Публікації.  Основні результати дослідження оприлюднені у 10-ти авторських
публікаціях, із них 4 – у вітчизняних фахових наукових виданнях, 1 – у зарубіжному,
5 – у матеріалах науково-практичних конференцій.

Структура  дисертації.  Робота  складається  зі  вступу,  чотирьох  розділів,
тринадцяти  підрозділів,  висновків,  списку  використаних  джерел  та  літератури,
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 212 сторінок (із них – 167 сторінок
основного  тексту),  список  використаних  джерел  та  літератури  нараховує
182 найменування (20 сторінок), 8 додатків (10 сторінок).
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність, визначено об’єкт і предмет дослідження,
сформульовано  його  мету  й  завдання,  встановлено  хронологічні  межі,  розкрито
наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено відомості
про апробацію результатів наукового пошуку.

У  першому  розділі  «Історіографія,  джерельна  база  та  методологія
дослідження»  встановлено  стан  наукового  висвітлення  теми, охарактеризовано
джерельну базу та відображено теоретико-методологічні засади дослідження.

У  підрозділі 1.1.  – «Стан  наукової  розробки  проблеми» з’ясовано  ступінь
відображення в історіографії біографії та наукової спадщини В. В. Скопецького. На
основі  комплексного  аналізу  масиву  наукової  літератури,  що  прямо  чи
опосередковано стосується проблеми, здійснено її умовний поділ на декілька груп:
1) бібліографічні розвідки, біографічні статті, публікації до ювілейних дат вчених і
наукових  інституцій,  посилання  у  наукових  працях  тощо,  в  яких  міститься
інформація про біографічне поле та наукову діяльність В. В. Скопецького; 2) праці з
історії  кібернетичної  науки  в  Україні  другої  половини  ХХ  –  початку  ХХІ  ст.;
3) наукові та навчально-методичні праці вченого-педагога та публікації про них.

Встановлено,  що  переважну  частину  історіографії  теми  становлять  короткі
статті  науково-популярного  та  суто  біографічного  спрямування.  У  свою  чергу,
наукова розробка проблеми характеризується суспільно-політичним та ідеологічним
впливом  на  методологічні  підходи  її  висвітлення  у  радянську  добу,  соціально-
економічними особливостями умов створення сучасних наукових розвідок з історії
вітчизняної  кібернетики.  Так,  з  1990-х  рр.  нечисленні  матеріали,  присвячені
життєвому шляху В. В. Скопецького, містяться у публікаціях біографічних нарисів,
які з’являлися переважно до ювілейних дат вченого, наукових установ і навчальних
закладів, зосереджуючи цінну інформацію про наукове та викладацьке середовище,
у якому працював В. В. Скопецький, а також безпосередньо про його наукову школу
та  вчителів  –  «наукових  батьків»  самого  вченого;  також  з  нагоди  отримання
почесних  звань,  нагород,  відзнак;  у  зв’язку  зі  смертю.  Короткі  відомості  про
науковця  (дані  про  біографічні  віхи  життя)  відображені  в  енциклопедичних  і
довідникових виданнях. Дослідження з історії кібернетичної науки в Україні другої
половини ХХ – початку ХХІ ст. В. М. Булавацького, В. С. Дейнеки, А. О. Дячука,    І.
І.  Ляшка,  Г. Є. Мистецького,  І.  В.  Сергієнка  та  ін., що  стосуються  розкриття
автоматизації  розрахунку  складних  задач  фізики  і  техніки,  розробки  чисельно-
аналітичних  методів  прикладної  математики  висвітлюють  історію  нагромадження
освітнього  потенціалу  в  галузі  інформатики  та  кібернетики,  на  чолі  якого  стоїть
Київський  національний  університет  імені  Тараса  Шевченка,  де  ще  у  далекому
1969 р.  було  відкрито перший на  теренах СРСР факультет  кібернетики.  Науково-
популяризаторська робота В. В. Скопецького щодо вітчизняної кібернетичної освіти
й науки відображена переважно через характеристику його наукових і  навчально-
методичних праць. 

У  підрозділі  1.2.  –  «Джерельна  база» систематизовано  й  охарактеризовано
комплекс  опублікованих  та  неопублікованих  матеріалів  з  теми, різнопланових  за
походженням,  змістом,  інформаційним  потенціалом,  ступенем  об’єктивності  та
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місцем  зберігання. Джерела,  використані  для  написання  дисертаційного
дослідження, автором умовно поділено на такі групи: 1) архівні матеріали; 2) наукові
праці  В. В. Скопецького;  3)  патенти;  4)  опубліковані  збірники  документів  і
матеріалів. Основу  джерельної  бази  роботи  склали  неопубліковані  матеріали,  що
зберігаються у фондах  Державного архіву міста Києва, архівних фондах Інституту
кібернетики  НАН  України,  архіві  Київського  національного  університету  імені
Тараса Шевченка, архіві Президії НАН України, Центральному архіві Міністерства
оборони  Російської  Федерації.  Значний  пласт  нової  інформації  отримано  з
домашнього архіву родини (оригінали документів, що стосуються життя та наукової,
викладацької  діяльності  професора):  дружини  –  Скопецької  Ніни   Петрівни  та
доньок В. В. Скопецького, Іваницької Лілії Василівни та                     Войцехівської
Олени Василівни. 

Зміст документів фондів Державного архіву міста Києва дав змогу простежити
науково-дослідницьку  діяльність  В.  В.  Скопецького,  розкрити  особливості
функціонування  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.
Цінні відомості з теми дослідження зберігаються в архіві Київського національного
університету  імені  Тараса  Шевченка.  Це,  насамперед,  студентська  справа
В.  В.  Скопецького № 460 (з 31.07.1962 по 23.10.1967 рр.), особова (викладацька)
справа  В.  В.  Скопецького  № 238 (з  02.10.1989 по 30.06.1993 рр.),  друга  особова
справа  В.  В.  Скопецького  –  як  продовження  першої  (окрема  папка,  78  арк.,  з
01.09.1994  по  04.09.2010  рр.). Вивчено  та  проаналізовано  також  особову  справу
члена-кореспондента  НАН  України  В. В. Скопецького  (з  09  квітня  1992  по  04
вересня  2010  рр.),  що  зберігається  у  поточному  архіві  Інституту  кібернетики
імені  В.  М.  Глушкова  НАН  України,  а  також  особову  справу  №  251р  члена-
кореспондента  НАН  України  В. В. Скопецького  поточного  архіву  НАН  України.
Зміст  матеріалів  останніх  зосереджує  відомості  про  шкільні  та  студентські  роки
В. В. Скопецького, розкриває особливості його участі у науково-дослідній роботі ІК,
механіко-математичного  факультету  Київського  національного  університету  імені
Тараса Шевченка. 

До  окремої  групи  джерел  віднесено опубліковані  праці  В. В. Скопецького
(понад  300  публікацій,  у  т.ч.  20  монографій  і  навчальних   посібників).  Серед
опублікованих  документів,  частково  прислужились  щорічні  звіти  про  наукову
діяльність  АН УРСР  та   окремі  сторінки  історії  Київського  університету  у
документах, матеріалах та спогадах сучасників. 

У  підрозділі 1.3.  –  «Теоретико-методологічні  засади» розкрито  наукові
підходи, принципи та методи дослідження проблеми. Центральними підходами при
вивченні  діяльності  професора  В.  В.  Скопецького  виступають:  системний,
синтетичний,  антропологічний  і  міждисциплінарний;  принцип  історизму,
методологічні  постулати  якого  допомогли  виокремити  в  процесі  розкриття
біографічного  поля  вченого  окремі  періоди,  визначитися  з  їхніми  часовими
інтервалами,  принципи  об’єктивності,  всебічності,  наступності  та  системності.
Важливим  орієнтиром  виступала  стратегія  культурно-інтелектуальної  історії,  яка
передбачає  врахування,  поряд  із  переліченими,  ще  й  персоналізованого  підходу
(виявлення  та  аналіз  ряду  чинників,  що  вплинули  на  формування  наукового
світогляду  вченого).  Основою  методичного  інструментарію  дисертаційного



6

дослідження  стали  загальнонаукові  методи:  проблемно-хронологічний  (розкриття
віх  життя  та  діяльності  професора  у  хронологічній  послідовності,  виділення
ключових питань, які визначали характер і стратегічну лінію цієї діяльності), який
покладений  в  основу  структури  дисертації,  логічний,  історичний,  узагальнення,
синтезу,  актуалізації. Важливу  роль  при  написанні  роботи  відіграли  спеціально-
історичні методи: ретроспективний (вивчення еволюції світоглядних орієнтирів В. В.
Скопецького,  його  науково-теоретичних  концепцій;  виявлення  чинників,  які
впливали  на  формування  останніх,  відтворення  всіх  видів  діяльності  постаті),
історико-порівняльний,  біографічний. Крім  традиційних  спеціально-історичних
методів  використовувалися  й  нетрадиційні:  соціально-психологічний  (постать
В. В. Скопецького розглядається в контексті  взаємин в різних соціальних групах:
сім’я,  наукова  спільнота,  друзі,  коло  однодумців)  і  психоісторичний  (питання
родинних  традицій  і  взаємин,  впливів  педагогів,  товариського  оточення,
особистісних  стосунків  на  ниві  наукової  та  педагогічної  діяльності  вченого),  які
допомогли у вивченні становлення особистості  вченого,  її  подальшого розвитку у
конкретних умовах соціального середовища. 

У другому розділі – «Основні віхи становлення особистості та наукового
світогляду  В.  В.  Скопецького»  реконструйовано  життєвий  шлях  вченого,
становлення його наукової та педагогічної діяльності. 

У  підрозділі 2.1.  –  «Біографічне  поле  вченого»  в  результаті  опрацювання
архівних матеріалів та спогадів здійснено біографічне дослідження життєвого шляху
В.  В.  Скопецького.  Встановлено,  що  формування  особистості  розпочалося  в
ранньому дитинстві в сім’ї педагогів. Прослідковано життєвий шлях дідуся та батька
вченого. 

Василь Васильович Скопецький народився 16 червня 1944 р. на Хмельниччині,
в селі Кугаївці, був старшим сином в сім’ї.  В шкільні роки особливе зацікавлення у
майбутнього  вченого  викликали  предмети  природничого  характеру. Брав  активну
участь  у  позакласній  та  позашкільній  роботі  школи  (співочий,  драматичний,
фізкультурний,  літературний  гуртки)  та  громадському  житті. Член  всесоюзного
профспілково-кооперативного добровільного спортивного товариства  «Спартак». У
1962 р. стає студентом механіко-математичного факультету Київського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка. В подальшому юнак обирає для своєї спеціалізації
кафедру математичної фізики, а науковим керівником стає І. І. Ляшко, який не лише
допоміг молодому вченому визначитись із вибором напрямку досліджень, але й був
для нього наставником та досвідченим другом протягом багатьох десятиліть. В. В.
Скопецький  двічі  був  учасником  цілинних  будівництв  у  Кустанайській  області
КазРСР у 1963 і 1964 рр. 

По закінченню навчання у 1967 р., В. В. Скопецький, як один із здібних та
перспективних  випускників,  отримує  пропозицію  працювати  на  посаді  інженера
Інституту  кібернетики  АН УРСР.  У  1971  р.  вступає  до  аспірантури  при  кафедрі
обчислювальної  математики  факультету  кібернетики  Київського  державного
університету ім.  Т.  Г.  Шевченка.  З  1974 р.  він – молодший,  з  1976 р.  – старший
науковий співробітник Інституту кібернетики АН УРСР. У 1974 р. В. В. Скопецький
захистив  кандидатську  дисертацію.  У  1981  р.  призначений  завідувачем  відділу
«Математичного  моделювання  проблем  екології  та  енергетики»  Інституту
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кібернетики  АН УРСР (нині  –  Інститут  кібернетики  імені  В.  М.  Глушкова  НАН
України). 14  квітня  1995  р.  обраний  членом-кореспондентом  НАН  України  зі
спеціальності  «Інформатика  та  обчислювальні  системи».  Наукові  пошуки  хоча  й
забирали багато часу у вченого, все ж неймовірна любов до життя та енергія           В.
В. Скопецького проявлялася і в його хобі та захопленнях. 

Висвітлено  віхи  особистого  життя  вченого,  науковий  потенціал  доньок   –
історика Л. В. Іваницької та біолога О. В. Войцехівської. 

У  підрозділі 2.2.  –  «Формування  наукового  світогляду  та  педагогічної
майстерності В. В. Скопецького» з’ясовуються умови та особливості становлення
В.  В.  Скопецького  як  науковця  та  викладача.  Проаналізовано  виняткову  роль  у
формуванні його наукових поглядів навчання з 1962 р. на механіко-математичному
факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Значний вплив на
підготовку  мали  професори  Й.  І.  Гіхман,  Н.  О.  Вірченко,  А. В. Скороход,
І. І. Ляшко, І. З. Штокало, а  також курси А. М. Антонової (1936–1995) з досліджень
p,q-аналітичних функцій та їх застосування в теорії оболонок, наближених методів
розв’язанням  нелінійних  задач  математичної  фізики,  професора  О.  С.  Парасюка
(1921–2007),  який  досліджував  напрями  квантової  теорії  поля,  професора
М.  І.  Кованцева  (1924–1988)  з  проблем  проективно-диференційної  геометрії,
лінійчастої геометрії тощо. 

Відзначається  роль  наставника  та  досвідченого  друга  В.  В.  Скопецького
протягом багатьох десятиліть – І. І. Ляшка (1922–2008). Створена і очолена ним у
1968 р. наукова школа з математичної теорії фільтрації при Київському університеті,
стимулом до появи якої  став  грандіозний проект побудови дніпровського каскаду
гідроелектростанцій, зорієнтувала молодого вченого у виборі напрямку досліджень.
Саме  на  факультеті  кібернетики  пощастило  формуватись  в  якості  науковця
В. В. Скопецькому. Встановлено, що за період з 1971 по 1974 рр. Василь Васильович
став автором і співавтором двадцяти двох наукових робіт. У 1974 р. при Інституті
гідромеханіки  АН  УРСР  В.  В.  Скопецький  успішно  захищає  кандидатську
дисертацію на тему «Розв’язування деяких класів задач фільтрації в неоднорідних
середовищах». Розкрито особливості розробки В. В. Скопецьким, В. А. Стояном та
Ю.  Г.  Кривоносом  методології,  поширеної  на  прямі  та  обернені  задачі
математичного  моделювання  стаціонарних  процесів  у  довільних  просторових
областях.  У 1992  р.  В.  В.  Скопецького  призначено  завідуючим  відділом  № 175
«Математичного моделювання проблем екології та енергетики». 

Впродовж  двадцяти  восьми  років  В.  В.  Скопецький  працював  на  посаді
старшого викладача, доцента і професора кафедри обчислювальної математики, вів
наукові  семінари для студентів  старших курсів факультету  кібернетики.  Тематика
курсів  була  тісно  пов’язана  з  науковими  результатами,  отриманими  в  Інституті
кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України та реалізованими на комп’ютерній
базі названого інституту. У 1990 р. ним захищено докторську дисертацію на тему:
«Автоматизація  розрахунків  фізичних  полів  у  неоднорідних  середовищах»
(консультант  –  академік  АН  УРСР  І.  В.  Сергієнко),  а  14  квітня  1995  р.
В.  В.  Скопецького  обрано  член-кореспондентом  НАН  України  по  Відділенню
інформатики,  обчислювальної  техніки  та  автоматизації  зі  спеціальності
«Інформатика  та  обчислювальні  системи». Науково-дослідна  діяльність
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В.  В.  Скопецького  високо  оцінена  та  відзначена  рядом  державних  премій:
Республіканська премія для молодих вчених,  премія ім.  М. Островського в галузі
науки і техніки, премія НАН України ім. С. О. Лебедєва, Державна премія України в
галузі науки і техніки, премія НАН України ім. В. М. Глушкова. 

Встановлено,  що  формування  як  науковця  та  поглиблення  і  розширення
дослідницької діяльності відбулося в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН
України, де В. В. Скопецький працював протягом сорока трьох років.

У  третьому  розділі –  «Наукова  спадщина  В.  В.  Скопецького»
проаналізовано місце науково-дослідницького доробку В. В. Скопецького у контексті
розвитку кібернетичної галузі в Україні.   

У підрозділі 3.1. – «Становлення та розвиток кібернетики в Україні в другій
половині  ХХ  ст.»  розкрито  понятійні  засади  вітчизняної  кібернетичної  науки,
особливості  формування даної галузі. Становлення кібернетики у радянську добу,
починаючи  з  30-х  рр.,  відповідно  до  ідеологічних  засад  тогочасної  науки,
характеризується  необґрунтованим  засекреченням  наукових  праць  та  вітчизняних
розробок  у  цій  галузі,  протидією  залученню  широкого  кола  спеціалістів  –
потенційних  користувачів  ЕОМ.  Потреби  інженерної  справи  в  проектуванні  та
виробництві  обчислювальних  машин,  а  також керуванні  виробничими процесами
наприкінці 40-х рр. ХХ ст. сприяли організації декількох дослідницьких груп          (І.
С.  Брука,  С.  О.   Лебедєва,  Ю.  Я.  Базилевського),  які  успішно  сконструювали
обчислювальні засоби. Проте, дані про наукові розробки цих шкіл на початку 50-х
рр. були засекречені. 10 квітня 1959 р. можна вважати днем визнання цієї науки: була
організована  наукова  рада  з  комплексної  проблеми «Кібернетика»  АН СРСР,  яку
очолив А. І. Берг. Після від’їзду С. О. Лебедєва до Москви, лабораторію переведено з
Інституту електротехніки в Інститут математики АН УРСР. У 1956 р. В. М. Глушков
стає  завідувачем лабораторії  обчислювальної  техніки  Інституту  математики  АН
УРСР,  де  розпочато розробку  ЕОМ  «Київ».  У  1957  р.  на  базі  лабораторії
обчислювальної  техніки   та математики Інституту математики АН УРСР створено
Обчислювальний центр АН УРСР, перетворений у 1962 р. на Інститут кібернетики
АН УРСР. Із створенням у 1966 р. чотирьох нових відділів Інституту (гідробіоніки,
дискретних  систем  управління,  електронного  моделювання  задач  оптимального
планування  та  патентної  служби)  закладено  підвалини  вітчизняної  економічної,
біологічної, технічної кібернетики. До середини 1980-х рр. Інститут кібернетики АН
УРСР  став  визнаним  науковим  центром,  який  спеціалізувався  на  розробці
фундаментальних  проблем  і  впровадженні  методів  і  заходів  у  кібернетиці  та
обчислювальній техніці  в народне господарство СРСР.

У  підрозділі 3.2.  –  «Математичне  моделювання  і  дослідження  процесів  в
неоднорідних середовищах»  проаналізовано наукову діяльність В. В. Скопецького у
напрямку математичного  моделювання.  Математичне  моделювання є  надзвичайно
важливим  методом  в  екологічних  наукових  дослідженнях,  за  допомогою  якого
екологічні  явища  та  процеси  подаються  у  вигляді  логіко-математичних  схем,
рівнянь, алгоритмів, з акцентом на тактичних та стратегічних моделях.

Впровадження  математичного  моделювання  у  сферу  екології  на  території
України активно розпочалося після відкриття в 1992 р. при Інституті кібернетики
імені В. М. Глушкова Відділу математичних систем моделювання проблем екології
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та енергетики, засновником якого та  його завідувачем до 2010 р. був                        В.
В. Скопецький. Встановлено, що основними напрямками діяльності даної структури
стала розробка  математичних  моделей  адекватних  різноманітним  фізико-
математичним процесам в екології, гідро- та атомній енергетиці, а також створення
математичних  методів,  алгоритмів  обчислювальних  схем  для  високоточного
розрахунку  комплексних  полів  різної  природи  в  неоднорідних  середовищах
довільної  структури  та  геометричної  конфігурації.  Окреме  місце  в  наукових
розвідках  дослідника  займали  питання  математичного  моделювання  екологічних
процесів, прогнозування забруднень повітряного, водного та підземного середовищ
внаслідок  аварій  на  підприємствах,  проблема  побудови  математичних  моделей
фізичних  процесів  у  складних  неоднорідних  середовищах,  тощо.  Велику  увагу
В. В. Скопецький приділяв принципам побудови основних математичних моделей
процесів перенесення забруднень у ґрунтових водах, описуваних диференціальними
рівняннями  в  частинних  похідних  із  урахуванням  основних  фізичних  факторів:
конвективного  перенесення,  дифузії,  розпаду  (сорбції),  математичному
моделюванню процесу фільтраційної консолідації насичених сольовими розчинами
масивів  у  випадках  змінності  коефіцієнта  фільтрації  за  умов  лінійної  повзучості
ґрунтового скелета, тощо. Найбільш вагомі впровадження, розроблені відділом під
керівництвом В. В.  Скопецького,  були соціально і  економічно зумовленими. Це –
дослідження  міграції  радіоактивних  елементів  із  ставка-охолоджувача  ЧАЕС  у
р. Прип’ять,  дослідження  та  проектне  обґрунтування  стійкості  Канівської  ГАЕС
(район напірних водоводів та турбінної станції), розрахунок пружно-деформованого
стану  гребель  Краснопавлівського  та  Карлівського  водосховищ із  обґрунтуванням
інженерних рішень. 

У  підрозділі 3.3.  –  «Автоматизація  розрахунку  складних  задач  фізики  і
техніки» розкрито участь В. В. Скопецького у роботі Інституту кібернетики імені  В.
М. Глушкова над побудовою автоматизованих засобів розв’язання крайових задач
математичної  фізики  для  рівнянь  із  частинними похідними,  наслідком  якої  стала
поява автоматизованих систем прикладних програм (АСПП), пакетів  прикладних
програм  (ППП)  і  систем  підтримки  прийняття  рішень  (СППР).   За   допомогою
АСПП  було  проведено  дослідження  фільтраційних  режимів  на  Київській
гідроакумулюючій станції,  а  також пружно деформованого стану греблі  Київської
ГЕС  при  зміні  рівнів  води  у  верхньому  б’єфі.  На  основі  архівних  матеріалів
висвітлено розробку Відділом математичних систем моделювання проблем екології
та  енергетики  на  чолі  з  В.  В.  Скопецьким  автоматизованих  систем  «Центр-2»,
«ФСП-ОС», «САС», «САРПОК», ППП «ПОШУК». При проектуванні ГЕС, ГАЕС,
відстійників  промислових  меліоративних  комплексів,  при  вирішенні  проблем
захисту  ґрунтів,  ґрунтових  вод,  басейнів  рік  від  збільшення  в  них  концентрації
радіонуклідів,  важких  металів  і  т.д.  виникає  необхідність  у  розрахунках  і
дослідженнях  взаємозв’язаних фізичних  процесів  різної  природи  в  неоднорідних
середовищах. У  препринті  В.  В.  Скопецького  «Система  автоматизованого
розрахунку полів і оптимізації конструкцій (САРПОК) на ПЕВМ типу IBM РС АТ»
описаний обчислювальний комплекс САРПОК призначений для дослідження полів
різної фізичної природи в плоских неоднорідних областях довільної геометрії,  що
містять тонкі включення з характеристиками, що різко відрізняються від основного
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середовища.  Ефективність  інформаційної  технології  САРПОК  була  підтверджена
практичним  застосуванням:  проведено  дослідження фільтраційних  процесів  і
міграції  елементів із ставка-охолоджувача ЧАЕС у р.  Прип’ять,  розв’язано задачу
проектного  обґрунтування  дренажної  завіси  по  перехопленню  забруднюючих
потоків,  досліджено  транспортування  забруднень  по  руслу  р.  Дніпро  за
різноманітних  фізичних  ситуацій.  Поряд  з  цим,  проведено  аналіз  поширення
антропогенних викидів  містами та  промисловими центрами одного  з  найбільших
регіонів  України  –  Придніпров’я  –  Донбас,  оцінено  забруднення  територій  міст
цього регіону. Вивчено і виявлено недоліки проектного варіанта Канівської ГАЕС, в
зв’язку  з  чим  об’єкт  було  законсервовано  та  розпочато  перепроектування. Під
керівництвом і за безпосередньої участі  В. В. Скопецького розроблено нові пристрої
(винахід  SU  1408258  A1)  для  вимірювання  параметрів  суцільних  середовищ,
захищені  5  авторськими  свідоцтвами,  що дозволяють  підвищити достовірність  і
надійність  у  вимірах коефіцієнтів  вологопереносу,  вологості,  всмоктуючого  тиску
ґрунтів.  Прикладними  результатами  роботи  відділу  математичних  систем
моделювання проблем екології  та енергетики під керівництвом В. В. Скопецького
стали  розробка   та  впровадження   автоматизованих  системи  дослідження
фільтраційних полів (ФСП-ОС), проектного обґрунтування гідротехнічних споруд,
розрахунку  екологічних  процесів   (САРПОК),  проблемно-орієнтованих  систем
аналізу,  прогнозу  та  підтримки  прийняття  рішень  в  складних  об’єктах  і
середовищах.

У  підрозділі 3.4.  –  «Розробка  чисельно-аналітичних  методів  прикладної
математики» проаналізовано  створення  вченим  ряду  систем  дослідження
взаємодіючих  складних процесів  у  механіці  суцільного  середовища,  екологічного
моніторингу  навколишнього  природного  середовища.  В.  В.  Скопецький
запропонував та теоретично обґрунтував нові математичні моделі та обчислювальні
алгоритми комплексних задач акустики, фільтрації, теплопровідності в середовищах
з включеннями та суттєвими неоднорідностями. Встановлено, що ним розроблено
інформаційну  технологію  дослідження  класів  задач  прикладної  математики  з
трансобчислювальною  складністю  на  суперкомп’ютерах  СКІТ  з  паралельною
організацією  обчислень,  що   узагальнено  в  монографічних  дослідженнях,  низці
наукових статей.  Зокрема,  у  монографії  «Чисельне моделювання розповсюдження
забруднення  у  навколишньому середовищі»  (1997  р.),  В.  В.  Скопецький  разом із
М. З. Згуровським, М. М. Бєляєвим та  В. К. Хрущем описали математичні моделі
дослідження  процесів  розповсюдження  забруднень  у  повітряному  середовищі,
поверхневих  та  підземних  водах,  побудували  математичні  моделі  розсіювання  та
аспіраційного  видалення  забруднюючих  речовин  із  виробничих  приміщень,
гідродинамічні моделі течії  води по руслах річок із регульованим стоком та течій
води в водоймах різної форми,  запропонували ефективні кінцево-різницеві методи
інтегрування рівнянь переносу забруднення, одновимірної нестаціонарної гідравліки
та рівнянь Нав’є-Стокса. У результаті наукових досліджень вчених під керівництвом
В. В. Скопецького були описані моделі розповсюдження забруднюючих речовин в
атмосфері,  повітряному середовищі,  в  акваторії  рік,  водойм і  в  підземних  водах.
Розроблені  математичні  методи  розв’язання  сформульованих  задач  уможливили
розрахунки  оптимальних  режимів  керування  зрошувальними  системами  та
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календарних графіків поливів. При цьому, розв’язується задача утримання вологості
ґрунту  в  заданих  межах.  У  праці  «Методи  числового  моделювання  екологічних
процесів» (2005), В. В. Скопецький разом з А. В. Гладким виклали всі важливі етапи
математичного моделювання процесів міграції  забруднення в повітрі,  підземних і
ґрунтових водах. Подано основи методу скінчених різниць (методу сіток) – одного з
найпоширеніших  методів  наближеного  розв’язання  крайових  задач  для
диференціальних  рівнянь  із  частинними  похідними.  Розглянуто  методи  побудови
різницевих  схем  для  диференціальних  рівнянь  конвективно-дифузійного
перенесення, зокрема, монотонних різницевих схем.

У четвертому розділі – «Участь професора В. В. Скопецького в організації
вітчизняного науково-освітнього процесу» – з’ясовано роль науково-педагогічної
діяльності В. В. Скопецького в організації кібернетичної науки та освіти в Україні.

У підрозділі 4.1. – «Внесок В. В. Скопецького в розвиток вищої кібернетичної
освіти  України»  розкрито  вдале  поєднання  В.  В.  Скопецьким  науково-дослідної
роботи в Інституті кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України з педагогічною
діяльністю  в  стінах  Київського  державного  університету  ім.  Т.  Г.  Шевченка
(Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Для більш повного
аналізу викладацької діяльності В. В. Скопецького на основі матеріалів  архівних та
опублікованих  матеріалів  з  історії  університету  розкрито  процес  оформлення та
розвитку першого на території СРСР факультету кібернетики. 

Професор В. В. Скопецький працював на кафедрі обчислювальної математики,
проводив наукові  семінари для студентів  старших курсів факультету кібернетики.
Тематика  курсів  була  тісно  пов’язана  з  науковими  результатами,  отриманими  в
Інституті  кібернетики  імені  В.  М.  Глушкова  НАН  України  та  реалізованими  на
комп’ютерній  базі  названого  інституту. Вперше  спеціальні  курси  для  студентів
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка В. В. Скопецький прочитав у
1989 – 1990 н.р. Навчальне навантаження включало лекції, лабораторні та практичні
заняття,  самостійну  роботу  студентів,  курсові  та  дипломні  роботи. 1989  р.  В.  В.
Скопецького  було  зараховано  на  посаду  старшого  викладача  кафедри
обчислювальної  математики  факультету  кібернетики,  який  читав  лекції  з
теоретичних  питань  моделювання  та  дослідження  процесів  у  неоднорідних
середовищах,  методів  розв’язування  задач  екології  та  захисту  навколишнього
середовища, автоматизації розрахунку процесів і полів, інформаційних технологій в
екології,  гідротехніці,  енергетиці. З  1997  р.  по   2010  р.  –  на  посаді  професора
кафедри обчислювальної математики. У 2009 – 2010 н.р. В. В. Скопецький викладав
дисципліни за блоками «Інформаційні технології в дослідженні екологічного стану
атмосфери та водних ресурсів», «Розв’язування задач екології», «Моделі та методи
розв’язування  задач  екології  та  захисту  навколишнього  середовища»,  наукові
семінари «Інформаційні технології в дослідженні екологічного стану атмосфери та
водних ресурсів». 

Вчений  залучався  до  діяльності  спеціалізованих  вчених  рад  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  по  захисту  кандидатських  і
докторських дисертацій за спеціальностями: 01.05.02 – математичне моделювання та
обчислювальні  методи  (фізико-математичні  науки).  Завдяки  вагомому  внеску  в
кібернетичну науку та визнання в наукових колах, В. В. Скопецький брав участь у
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засіданнях  Вищої  атестаційної  комісії  України,  де  очолював   експертні  ради  з
технічних  наук  (1997–1998  рр.)  та  з  фізико-математичних  наук  (1999–2000  рр.).
З’ясовано,  що  В.  В.  Скопецький  залучався  до  роботи  Київського  політехнічного
інституту  (нині  –   Національний  технічний  університет  України  «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»), зокрема, запрошувався до роботи
головою ДЕК на кафедрі  математичних методів  системного аналізу  (ММСА),  яка
була створена в Київському політехнічному інституті (КПІ) у 1988 р. з ініціативи
Інституту  кібернетики ім.  В.  М.  Глушкова  НАН України  для організації  цільової
індивідуальної  підготовки  студентів  для  наукових  установ. Разом  із  колегами  з
Кібернетичного  центру  неодноразово  проводили  презентації  досягнень  наукових
підрозділів  Кібернетичного  центру  НАН  України.  До  співпраці  запрошувались
студенти відповідних спеціалізацій природничих факультетів провідних ВНЗ країни.
Професор В. В. Скопецький був не лише видатним науковцем, але й талановитим
педагогом,  який  використовував  у  своїй  роботі  найновіші  інноваційні  підходи  в
організації навчального процесу.

У підрозділі 4.2.  –  «Підготовка наукових кадрів» проаналізовано діяльність
В.  В.  Скопецького  у підготовці  аспірантів та  докторантів.  Під його керівництвом
успішно виконали та захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня
кандидатів наук 20 аспірантів. Розглянуто змістовні особливості  наукового доробку
вихованців В. В. Скопецького.  Так, показовим у даному плані виступає захист  у
1998 р. дисертації Т. В. Діанової  «Математичне моделювання процесів в областях з
включеннями», якою запропоновано математичні моделі, обчислювальні алгоритми
та  програмне  забезпечення  з  розширення  можливостей  системи  САРПОК,  а
результати, отримані на основі проведених обчислювальних експериментів, мають
перспективу  використання  при  проектуванні  гідротехнічних  споруд,  виробів
авіаційної  та  ракетно-космічної  техніки,  атомної  енергетики,  металургії,  при
дослідженнях волого- і теплопереносу в ґрунтах. Особистий внесок Т. В.  Діанової в
роботах,  виконаних  у  співавторстві  зі  В.  В.  Скопецьким,  полягає  в  участі  у
постановці  математичних задач,  отриманні  основних рівнянь, розробці  чисельних
алгоритмів,  створенні  програм  розрахунків.  В  2000  р.  Ю.  А.  Гладка  захистила
кандидатську  дисертацію «Чисельно-аналітичне моделювання хвильових процесів»,
де сформульовано нові математичні постановки задач поширення акустичних хвиль
в  неоднорідних  нескінченних  підводних  хвилеводах  з  урахуванням  фізико-
гідрологічних особливостей. Дисертація Н. А. Лєжніної «Математичне забезпечення
системи автоматизації  розрахунків  фізико-механічних полів» (2003 р.)  присвячена
розробці та аналізу математичних моделей процесів вологопереносу, теплопереносу,
напружено-деформованого  стану  ґрунтового  середовища;  розробці  програмних
засобів  математичного  моделювання  процесів  в  екології  та  при  експлуатації
ґрунтових  гідротехнічних  об’єктів  тощо. Під  керівництвом  В.  В.  Скопецького
захищено і 4 докторські дисертації. В. В. Скопецький  був науковим консультантом
при підготовці докторських дисертацій В. М. Булавацького на тему «Математичне
моделювання  релаксаційних  процесів  тепломасопереносу»,  П.  С.  Малачівського
«Математичне  моделювання  функціональних  залежностей  фізичних  величин  із
використанням неперервних і гладких мінімальних сплайн-наближень» та ін. Участь
професора  в  атестації  наукових  кадрів  демонструє  також  офіційне  опанування
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кандидатських  дисертацій А.  Б.  Кулика  на  тему  «Математичне  моделювання
коливань рідини в баках з перегородками» (2001 р.) і Д. А. Клюшина  «Чисельний
розв’язок задач тепломасопереносу в ґрунті при мікрозрошуванні» (1994 р.) та ін. 

У  підрозділі 4.3.  –  «Редакторська  та  видавнича  діяльність» висвітлено
участь В. В. Скопецького у піднесенні рівня публікацій фундаментальних наукових
досліджень  з  кібернетичної  галузі,  що  виражалось,  головним  чином,  у  його
редакторській   роботі.  Так,  В.  В.  Скопецький   був  членом  редакційних  колегій
наукових  часописів  «Журнал  обчислювальної  та  прикладної  математики»,
«Проблемы управления и информатики»,  «Системні дослідження та  інформаційні
технології».  З  2000 р.   він очолював редакційні  колегії  збірників  наукових праць
«Математичне  та  комп’ютерне  моделювання.  Серія:  Фізико-математичні  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. Також                                   В. В.
Скопецький  став  редактором  заснованого  в  листопаді  2000  р.  Національною
академією  наук  України  та  Інститутом  кібернетики  імені  В.  М.  Глушкова  НАН
України  фахового  збірника  наукових  праць  «Комп’ютерна  математика»  в  рамках
наступних тематичних рубрик: математичне моделювання; інформаційні технології в
екології;  системний  аналіз;  інструментальні  засоби  інформаційних  технологій;
обчислювальний  експеримент;  оптимізація  обчислень;  експертні  системи,  методи
індуктивного виводу; математичні моделі в біології  та медицині; теорія та методи
оптимізації. Професіоналізм  вченого  підтверджує  входження  його  до  складу
редакційної  колегії  Міжнародного  науково-технічного  журналу  «Системні
дослідження  та  інформаційні  технології»  («System  research  &  information
technologies»),  що індексується у дев’яти наукометричних базах даних.  Засноване
2001  р.  Інститутом  прикладного  системного  аналізу  Національного  технічного
університету  України  «Київський  політехнічний  інститут»  Національної  академії
наук України і Міністерства освіти і науки України (ІПСА) видання, до редакційної
колегії входять учені з США,  Туреччини, Литви, Росії, Єгипту, Румунії, України та
ін.,  орієнтоване  на  висвітлення  теоретичних,  прикладних  проблем  і  методів
інформатики,  системного  аналізу,   автоматизованих  систем управління. З  1996 р.
В. В.  Скопецький  –  головний  редактор  збірника  наукових  праць  Рівненського
гуманітарного університету – «Волинський математичний вісник» та ін. 

У  підрозділі 4.4.  –  «В.  В.  Скопецький  –  репрезентант  і  популяризатор
вітчизняної  кібернетичної  освіти  та  науки» розкрито  інформаційний  потенціал
наукової  спадщини  В.  В.  Скопецького  у  контексті  методичної  та  професійної
підготовки  майбутніх  кібернетиків.  Встановлено,  що  за  період  своєї  науково-
педагогічної  діяльності Василь Васильович опублікував понад 300 наукових праць,
з них 20 монографій та навчальних посібників, одержав 5 авторських свідоцтв на
винаходи. Професор є автором і співавтором ряду фундаментальних підручників для
студентів,  аспірантів,  викладачів  щодо  побудови  математичного  моделювання
процесів міграції  забруднення в повітрі,  підземних і  ґрунтових водах. Відзначено
одне  з  перших  його  досліджень  – «Вопросы  автоматизации  решения  задач
фильтрации  на  ЭВМ»  (1977  р.),  що  відображає на  основі  спільних  принципів
побудови автоматизованих систем прикладних програм розробку конкретних АСПП
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обраної  галузі  застосування  –  теорії  фільтрації,  основи  системного  підходу  до
вирішення  цього  класу  задач  і  теорії  підземної  гідро  геомеханіки;  сучасні
обчислювальні  методи  математичної  фізики,  методи  дискретної  оптимізації  та
дослідження  обчислювальних  систем,  якісну  теорію  оцінки  інтегральних
характеристик  фільтраційного  потоку. У  монографії  «Математическое
моделирование  и  исследование  процессов  в  неоднородных  средах»  (1991  р.)
наведено результати математичного моделювання  та розв’язання взаємопов’язаних
задач  розрахунку  полів різної  фізичної  природи.   У монографії «Математические
модели и методы расчета задач с разрывными решениями» (1995 р.) пропонується та
обґрунтовується  єдина  методологія  математичного  моделювання  нестаціонарних
процесів  у  середовищах.  У  науковій  праці  В.  В.  Скопецького  «Численное
моделирование  распространения  загрязнения  в  окружающей  среде»  (1997  р.)
описані математичні  моделі  дослідження процесів розповсюдження забруднень у
повітряному  середовищі,  поверхневих  та  підземних  водах.  У  фундаментальній
монографії «Модели и методы решения задач с условиями сопряжения» (1998 р.,)
професором  В. В. Скопецьким разом із І. В. Сергієнко та В. С. Дейнекою розглянуті
математичні моделі та ефективні методи розв’язку задач із неоднорідними умовами
спряження.  Колективна  наукова  робота  В.  В.  Скопецького,  І.  В.  Сергієнка,
А.  В.  Гладкого  «Численно-аналитические  методы  исследования  волновых
процессов» (2001 р.) відображає чисельно-аналітичні методи розв’язання крайових
задач  математичної  фізики,  насамперед,  прямих  та  обернених  задач  поширення
акустичних хвиль у підводних хвилеводах. У науковому дослідженні «Математичне
моделювання  прямих  та  обернених  задач  динаміки  систем  з  розподіленими
параметрами»  (2002  р.)  В.  В.  Скопецьким  (разом  із  В.  В.  Остапенко  та
Г.  С.  Фініним)  пропонується  новий  метод  математичного  моделювання  впливу
початково-крайових  умов  динамічних  систем  з  розподіленими  параметрами  на
функцію  стану  системи.  Монографія  «Некласичні  математичні  моделі  процесів
тепло-  та  масо  переносу»  (2005  р.)  присвячена  конкретним  питанням
гідрогеомеханіки,  охорони навколишнього середовища. У навчальному  посібнику
«Методи чисельного моделювання екологічних процесів» (2005 р.), підготовленому
В.  В.  Скопецьким  разом  із  А.  В.  Гладким,  математичне  моделювання  постає
універсальним  інструментарієм  для  дослідження  екосистем  з  урахуванням
різноманітних факторів, що впливають на процеси міграції забруднення в повітрі,
водних  регіонах,  підземних  і  ґрунтових  водах,  написаний  на  основі  досвіду
викладання курсу «Математичне моделювання та інформаційні технології в екології
довкілля»  на  факультеті  інформатики  та  обчислювальної  техніки  НТУ «КПІ».  У
науковій  праці  «Математичне  моделювання  динаміки  розподілених  просторово-
часових процесів» (2008 р.) В. В. Скопецьким, В. А. Стояном, В. Б. Зваридчуком
пропонується  новий  підхід  до  математичного  моделювання  розв’язків  прямих  та
обернених  задач  динаміки  розподілених  просторово-часових  процесів,
формалізованих  диференціальною  моделлю  з  неповно  визначеним  початково-
крайовим  станом.  У  монографії  «Неперервне  й  гладке  мінімаксне  сплайн-
наближення»  (2013  р.)  розвинуто  теорію  й  методи  побудови  неперервного  та
гладкого мінімалістичного сплайн-наближення функцій. 

У висновках підведені підсумки дослідження: 
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-  Робота  є  першим  в  українській  історіографії  комплексним  дослідженням
життєвого  шляху  та  всебічного  аналізу  наукової,  педагогічної,   репрезентативної,
просвітницької  діяльності  видатного  українського  вченого-кібернетика,  лауреата
Державних премій України в галузі науки і техніки, доктора фізико-математичних
наук,  професора,  члена-кореспондента  НАН  України  В.  В.  Скопецького.  Аналіз
історіографії  діяльності  професора  В.  В.  Скопецького  у  галузі  вітчизняної
кібернетичної науки другої половини ХХ – початку ХХІ ст. переконливо доводить,
що проблема не була предметом окремого дослідження.  Науковий доробок з теми
умовно поділено на наступні групи: 1) бібліографічні розвідки, біографічні статті,
публікації  до ювілейних дат  вчених і  наукових інституцій,  посилання у наукових
працях  тощо,  в  яких  міститься  інформація  про  біографічне  поле  та  наукову
діяльність В. В. Скопецького; 2) праці з історії кібернетичної науки в Україні другої
половини ХХ – початку ХХІ ст.; 3) наукові та навчально-методичні праці вченого-
педагога  та  публікації  про  них.  Здійснено  й  умовний  поділ  джерельної  бази
дисертаційного  дослідження:  1)  архівні  матеріали;  2)  наукові  праці
В. В. Скопецького;  3)  патенти;   4)  опубліковані  збірники документів  і  матеріалів,
специфіка  яких  полягає  у  значній  перевазі  матеріалів,  що  стосуються  науково-
педагогічної діяльності вченого. У дисертації введені до наукового обігу невідомі та
малознані  факти  з  біографії  вченого-кібернетика.  Використані  наукові  підходи
(системний,  синтетичний,  антропологічний  і  міждисциплінарний)  визначалися
постановкою проблеми. Методологію дослідження становлять принципи історизму,
об’єктивності,  всебічності,  наступності  та  системності.  Основою  методичного
інструментарію стали загальнонаукові методи (проблемно-хронологічний, логічний,
історичний,  узагальнення,  синтезу,  актуалізації  та  спеціально-історичні
(ретроспективний, історико-порівняльний, біографічний, соціально-психологічний і
психоісторичний). 

-  З’ясовано,  що  становлення  особистості  вченого,  його  високих
загальнолюдських моральних якостей відбувалося під впливом працелюбної родини
педагогів  з  Хмельниччини.  Вирішальними чинниками,  які  вплинули  на  науковий
світогляд вченого, стали родинне виховання та взаємостосунки, педагогічний досвід
у Вільховецькій  середній школі, навчання у Київському державному університеті ім.
Т.  Г.  Шевченка,  професійність  професорсько-викладацького  складу  університету,
трудова  діяльність  в  Інституті  кібернетики ім.  В.  М.  Глушкова  НАН України,  де
В.  В.  Скопецький  працював  протягом  сорока  трьох  років.  У  1974  р.  захистив
кандидатську дисертацію на тему: «Розв’язування задач фільтрації в неоднорідних
середовищах» (керівник – академік АН УРСР І. І. Ляшко), у 1990 р. – докторську
дисертацію  на  тему:  «Автоматизація  розрахунків  фізичних  полів  у  неоднорідних
середовищах»  (консультант  –  академік  АН  УРСР  І.  В.  Сергієнко),  в  1995  р.  –
обраний  член-кореспондентом  НАН  України  зі  спеціальності  «Інформатика  та
обчислювальні системи». 

В. В. Скопецький вдало поєднував наукові пошуки з викладацько-педагогічною
діяльністю. Читав спеціальні курси з чисельно-аналітичних методів, математичного
моделювання, автоматизації розрахунку процесів і полів, інформаційних технологій
в екології, гідротехніці, енергетиці. Завдяки вагомому внеску в кібернетичну науку
та  визнання  в  наукових  колах,  В.  В.  Скопецький  залучався  до  роботи  Вищої
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атестаційної комісії України, де очолював  експертні ради з технічних та з фізико-
математичних наук.

Подвижницька  праця  В.  В.  Скопецького  високо  оцінена  і  відзначена
державними  нагородами  та  почесними  званнями.  Він  був  лауреатом
Республіканської премії для молодих вчених (1976 р.), Державних премій України в
галузі  науки  і  техніки  (1991  р.,  1999  р.,  2005  р.),   премії  імені С.  О.  Лебедєва
(1997  р.),  імені  В.  М.  Глушкова  (2004  р.)  Національної  академії  наук  України,
Заслуженим діячем науки і техніки України (2007 р.). 

В. В. Скопецький є визнаним фахівцем у різних галузях кібернетики, автором,
організатором  і  керівником  ґрунтовних  наукових  досліджень,  кваліфікованим
педагогом, людиною, яка своїм життям і діяльністю сприяла розвитку вітчизняної
науки.

- Визначено й проаналізовано основні напрямки наукової діяльності вченого:
автоматизація  розрахунку  складних  задач  фізики  і  техніки,  математичне
моделювання  і  дослідження  процесів  в  неоднорідних  середовищах,  розробка
чисельно-аналітичних  методів  прикладної  математики.  Встановлено,  що  основні
наукові  результати  В.  В.  Скопецького  полягають  у  створенні  нових  чисельних
методів дослідження динамічних взаємодіючих процесів в екологічних середовищах,
розробці  та  обґрунтуванні  адекватних  математичних  моделей  фізико-механічних
полів   в  об’єктах  гідроенергетики,  меліорації  та  гідротехніки,  створенні  системи
розрахунку  та  проектного  обґрунтування  складних  інженерних  споруд.
Запропоновані В. В. Скопецьким  обчислювальні алгоритми, дозволили розв’язати
нові  складні  задачі  фільтрації,  стійкості,  волого-масо-теплопереносу  в  суцільних
середовищах,  що  ослабленні  включеннями  різного  походження.  Професор
В.  В.  Скопецький  запропонував  новий  напрямок   математичного   моделювання
взаємодіючих   процесів,  створив  та  застосував  ряд  автоматизованих  систем
дослідження  процесів  прийняття  рішень  в  екології,  енергетиці,  меліорації,
управлінні динамічними системами, що є базою сучасних інформаційних технологій
з  аналізу,  контролю,  прогнозу  та  управлінню  різними  факторами  (екологічними,
економічними, технічними, соціальними та ін.) в складних інженерних об’єктах та
середовищах,  що   перебувають  під  впливом  комплексних  взаємодіючих  полів.
Вченим  розроблено  нові  пристрої  для  вимірювання  параметрів  суцільних
середовищ. Пристрої захищені 5 авторськими свідоцтвами і дозволяють підвищити
достовірність  і  надійність  в  вимірах  коефіцієнтів  вологопереносу,  вологості,
всмоктуючого  тиску  ґрунтів.  Встановлено,  що  під  науковим  керівництвом  і
безпосередній  участі В. В. Скопецького створені системи  «САРПОК», «ФСП-ОС»,
ППП  «ПОШУК»  і  деякі  інші,  які  широко  застосовуються  в  практиці
обчислювального експерименту і не мають прямих аналогів. З’ясовано, що  науково-
технічні   розробки  В.  В.  Скопецького  широко  використовуються  в  проектуванні
складних інженерних споруд, дослідженні полів різної фізичної природи, аналізу і
синтезу екологічних процесів в усіх трьох сферах: воді, повітрі та підземних водах.
Його роботи відносяться до дослідження стійкості ґрунтових масивів, промислових
майданчиків Рівненської АЕС, стійкості та надійності масивів  в процесі відкачки
геотермальних вод в Закарпатській області. 
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- Висвітлено педагогічну діяльність професора В. В. Скопецького. З’ясовано, що
на факультеті кібернетики в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка
він працював з 1989 р. Регулярно читав  спеціальні курси з чисельно-аналітичних
методів,  математичного  моделювання,  автоматизації  розрахунку  процесів  і  полів,
інформаційних технологій в екології, гідротехніці, енергетиці.  Вчений здійснював
керівництво докторантами та аспірантами у ВНЗ Києва, Рівного, Вінниці. Підготував
20 кандидатів та 4 доктори наук. 

Впродовж  4-х  років  був  головою,  а  згодом  –  членом  експертної  ради  ВАК
України з інформатики, заступником голови координаційної ради МОН України. 

З’ясовано,  що  творчий  доробок  В.  В.  Скопецького  становить  понад
300 наукових  праць,  з  них  20  монографій  та  навчальних  посібників,  отримав
5 авторських  свідоцтв  на  винаходи.  Професор  В.  В.  Скопецький  був  головним
редактором  та  членом  редколегій  5  міжнародних  журналів  з  інформатики  та
прикладної математики.

Доведено,  що  наукові  здобутки  В.  В.  Скопецького  –  визначного  вченого   в
галузі інформатики, математичного моделювання та математичних методів і систем
автоматизації  розв’язку задач прикладної математики,  фахівця в галузі предметних
областей гідроенергетики та меліорації, екології стали вагомим внеском у розвиток
вітчизняної кібернетики. 
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АНОТАЦІЇ
Ящук В. Ю. Діяльність професора В. В. Скопецького у галузі вітчизняної

кібернетичної науки (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). – Рукопис.
Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  історичних  наук  за

спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. – ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди».  –  Переяслав-
Хмельницький, 2018.

Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню життєвого шляху
та  всебічному  аналізу  наукової,  педагогічної,  репрезентативної,  просвітницької
діяльності видатного українського вченого-кібернетика В. В. Скопецького. Здійснено
систематизацію і  класифікацію джерельного комплексу,  охарактеризовано  основні
теоретико-методологічні  засади  наукової  розробки  проблеми.  На  підставі
опрацьованих архівних матеріалів та наукової літератури репрезентовано біографію
В. В. Скопецького, подано періодизацію творчого шляху вченого, а також розкрито
умови та ключові чинники формування його наукового світогляду. Проаналізовано
місце  науково-дослідницького  доробку  В. В. Скопецького  у  контексті  розвитку
кібернетичної галузі в Україні. Розкрито вдале поєднання В. В. Скопецьким науково-
дослідної  роботи  в  Інституті  кібернетики  імені  В.  М.  Глушкова  НАН  України  з
педагогічною  діяльністю  в  стінах  Київського  національного  університету  імені
Тараса Шевченка. Відтворення цілісної картини наукового простору професора В. В.
Скопецького дало можливість зробити висновок про його значний внесок в розвиток
вітчизняної кібернетичної науки.



19

Ключові слова: професор В. В. Скопецький, кібернетична наука, математичне
моделювання, екологія, автоматизація, прикладна математика, Інститут кібернетики
імені В. М. Глушкова НАН України.

АННОТАЦИЯ
Ящук  В.  Ю.  Деятельность  профессора  В.  В.  Скопецкого  в  области

отечественной кибернетической науки (вторая половина ХХ - начало XXI в).  -
Рукопись.

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  исторических  наук  по
специальности  07.00.07  –  История  науки  и  техники  –  ГВУЗ  «Переяслав-
Хмельницкий  государственный  педагогический  университет  имени  Григория
Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2018.

Диссертация  посвящена  комплексному  исследованию  жизненного  пути  и
всестороннему  анализу  научной,  педагогической,  репрезентативной,
просветительской  деятельности  выдающегося  украинского  ученого-кибернетика,
доктора  физико-математических  наук,  профессора,  члена-корреспондента  НАН
Украины В. В. Скопецкого.

В  первом  разделе  «Историография,  база  источников  и  методология
исследования»  установлено  состояние  научного  освещения  темы,  отражены
теоретико-методологические основы исследования. Выяснена степень отражения в
историографии  научного  наследия  и  биографии  В.  В.  Скопецкого.
Систематизировано  и  охарактеризовано  комплекс  опубликованных  и
неопубликованных материалов по теме.  Раскрыты научные подходы,  принципы и
методы  исследования  проблемы.  Центральными  подходами  при  изучении
деятельности профессора В. В. Скопецкого выступают: системный, синтетический,
антропологический и междисциплинарный; принцип историзма, методологические
постулаты которого помогли выделить в процессе раскрытия биографического поля
ученого  отдельные  периоды,  определиться  с  их  временными  интервалами,
принципы объективности, всесторонности, преемственности и системности.

Во  втором  разделе  – «Основные  вехи  становления  личности  и  научного
мировоззрения  В.  В.  Скопецкого»  – реконструировано  жизненный  путь  ученого,
становление  его  научной и педагогической деятельности.  В результате  обработки
архивных материалов и воспоминаний осуществлено биографическое исследование
жизненного  пути  В.  В.  Скопецкого.  Установлено,  что  формирование  личности
началось в раннем детстве в семье педагогов. Прослежен жизненный путь дедушки
и отца ученого. Выясняются условия и особенности становления В. В. Скопецкого
как ученого и преподавателя. Проанализировано ключевую роль в формировании его
научных  взглядов  обучение  на  механико-математическом  факультете  Киевского
государственного университета им. Т. Г. Шевченко. Отмечается роль личности его
наставника и друга В. В. Скопецкого в течение многих десятилетий – И. И. Ляшка
(1922-2008).

В третьем разделе  – «Научное наследие В. В. Скопецкого» проанализировано
место научно-исследовательского наследия В. В. Скопецкого в контексте развития
кибернетической отрасли в Украине. Раскрыты основы становления отечественной
кибернетической науки. Проанализирована научная деятельность В. В. Скопецкого в
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направлении математического моделирования. Раскрыто участие В. В. Скопецкого в
работе  Института  кибернетики  имени  В.  М.  Глушкова  над  построением
автоматизированных  средств  решения  краевых  задач  математической  физики  для
уравнений  с  частными  производными,  следствием  которой  стало  появление
автоматизированных  систем  прикладных  программ  (АСПП),  пакетов  прикладных
программ  (ППП)  и  систем  поддержки  принятия  решений  (СППР).
Проанализировано создания ученым ряда систем исследования взаимодействующих
сложных  процессов  в  механике  сплошной  среды,  экологического  мониторинга
окружающей среды.

В четвертом разделе  – «Участие профессора В. В. Скопецкого в организации
отечественного  научно-образовательного  процесса»  – выяснена  роль  научно-
педагогической  деятельности  В.  В.  Скопецкого  в  организации  кибернетической
науки  и  образования  в  Украине.  Раскрыто  удачное  сочетание  В.  В.  Скопецким
научно-исследовательской работы в Институте кибернетики имени В. М. Глушкова
НАН Украины с  педагогической деятельностью в стенах Киевского университета
имени  Тараса  Шевченко.  Проанализирована  деятельность  В.  В.  Скопецкого  в
подготовке  аспирантов  и  докторантов.  Освещено  участие  В.  В.  Скопецкого  в
подъеме  уровня  публикаций  фундаментальных  научных  исследований  по
кибернетической отрасли. Установлено, что за период своей научно-педагогической
деятельности Василий Васильевич опубликовал более 300 научных работ, из них 20
монографий и учебных пособий, получил 5 авторских свидетельств на изобретения.

В  заключении  подведены  итоги  исследования.  Доказано,  что  научные
достижения  В.  В.  Скопецкого  – выдающегося  ученого  в  области  информатики,
математического моделирования и математических методов и систем автоматизации
решений задач прикладной математики, специалиста в отрасли предметных областей
гидроэнергетики,  мелиорации  и  экологии  были  весомым  вкладом  в  развитие
отечественной кибернетики.

Ключевые  слова: профессор  В.  В.  Скопецкий,  кибернетическая  наука,
математическое  моделирование,  экология,  автоматизация,  прикладная  математика,
Институт кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины.

ABSTRACT
Yaschuk V. Yu. Activities of Professor V. V. Skopetsky in the field of domestic

cybernetic science (in the second half of the 20th century – the beginning of the 21st
century). – Manuscript

Thesis for the scientific degree of candidate of historical sciences, specialty 07.00.07
– History of Science and Technology. – State Higher Educational Institution "Hryhoriy
Skovoroda  State  Pedagogical  University  of  Pereyaslav-Khmelnytsky ".  –  Pereyaslav-
Khmelnitsky, 2018.

The  thesis  is  devoted  to  the  complex  study  of  the  way  of  life  and  to  the
comprehensive analysis of the scientific, pedagogical, representative, educational activities
of the outstanding Ukrainian cybernetic scientist V. V. Skopetsky. The systematization and
classification of the source complex for the research is carried out, the main theoretical
and methodological principles of scientific research of the problem are described. On the
basis  of  examined  archival  materials  and  scientific  literature,  the  biography  of  V.V.



21

Skopetsky is presented, the periodization of the scientist’s scientific path is made, as well
as the conditions and key factors affecting formation of his scientific outlook are revealed.
Made the analys of place of the research work of V. V. Skopetsky in the context of the
development of the cybernetic industry in Ukraine. V. V. Skopetsky successfully combined
research work at the Institute of Cybernetics named after V.M. Glushkov of the National
Academy of  Sciences  of  Ukraine  with  pedagogical  practice  in  the  walls  of  the  Taras
Shevchenko University of Kyiv. The reproduction of the integral picture of the scientific
space of Professor V. Skopetsky made it possible to make a conclusion on his significant
contribution to the development of the domestic cybernetic science.

Key words:  professor V. V. Skopetsky, cybernetic science, mathematical modeling,
ecology,  automation,  applied  mathematics,  V.  M.  Glushkov  Institute  of  Cybernetics
National Academy of Sciences of Ukraine.


