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Біографічні дані 

Дата і місце народження: 15 січня 1955 року, село Велика Благовіщенка 

Херсонської області.  

Сімейний стан: одружений.  

 

Освіта і наукова кваліфікація  

Закінчив Республіканську школу-інтернат фізико-математичного 

профілю при КДУ ім. Т.Г. Шевченка (1972) (нині УФМЛ), з відзнакою 

механіко-математичний факультет Київського державного університету 

ім. Т.Г.Шевченка (спеціальність “математика”, кваліфікація “математик”, 

1977), навчався в аспірантурі Інституту математики АН УРСР (1977 – 1981), 

проходив стажування в Математичному інституті ім. В.А. Стєклова АН 

СРСР (Москва, 1991 – 1992), Технологічному інституті штату Нью Джерсі 

(США, 1993 – 1994).  

13 квітня 1982 року захистив дисертацію на тему “Дослідження 

оберненої періодичної задачі для нелінійних диференціальних і 

диференціально-різницевих рівнянь та метод усереднення” на здобуття 

наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 

01.01.02 “диференціальні рівняння і математична фізика” (науковий керівник 

– академік Митропольський Ю.О.).  

23 червня 1992 року захистив дисертацію на тему “Аналіз нелінійних 

динамічних систем та їх малих деформацій на функціональних многовидах” 

на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі 

спеціальності 01.01.02 “диференціальні рівняння”.  

У 1988 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі 

спеціальності “диференціальні рівняння і математична фізика”, у 2001 році – 

вчене звання професора по кафедрі математичної фізики. 

Дійсний член Академії наук вищої школи України.  

Член Київського математичного товариства і Наукового товариства 

імені Т.Шевченка.  

 



Трудова діяльність 

Після закінчення університету отримав направлення в Інститут 

математики АН УРСР (нині НАН України), де послідовно перебував на 

посадах: інженера (1977 – 1982), молодшого наукового співробітника (1982 – 

1984), старшого наукового співробітника (1984 – 1987), виконуючого 

обов’язки вченого секретаря та вченого секретаря Інституту (1987 – 1991), 

старшого наукового співробітника (1991 – 1992), провідного наукового 

співробітника (1992 – 1997).  

З лютого 1997 працює в Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка: спочатку на посаді професора кафедри математичної 

фізики (1997 – 1998), а з 1998 року і по даний час – на посаді завідувача 

кафедри математичної фізики.  

 

Наукова і педагогічна діяльність, наукові публікації 

Наукові інтереси стосуються теорії нелінійних рівнянь математичної 

фізики, зокрема, теорії інтегровних динамічних систем, асимптотичного 

аналізу, теорії систем з імпульсною дією, теорії диференціальних рівнянь із 

запізненням та історії математики.  

Неодноразово виступав з науковими доповідями на міжнародних 

наукових конференціях і в багатьох університетах як в Україні, так і за 

кордоном. Виконавець міжнародного проекту (1996 – 1997) в рамках 

міжнародної програми “INTAS”, проектів ДФФД України (1997, 1998), 

неодноразово отримував гранти для проведення наукової роботи в Італії 

(протягом періодів 1999 – 2004), Німеччині (2003), Республіці Білорусь 

(2016).  

Опублікував дві монографії (у співавторстві) (видавництва “Наукова 

думка” і World Scientific Publishing), більше 160 наукових і науково-

популярних статей, 13 навчальних посібників і методичних рекомендацій з 

математичної фізики і комплексного аналізу для студентів механіко-

математичного факультету, більше 20 статей (спільно з колегами) про 

викладачів механіко-математичного факультету, 23 препринти і більше 60 

тез наукових доповідей.  

Викладає навчальні курси з комплексного аналізу, математичної фізики, 

теорії узагальнених функцій та їх застосувань у математичній фізиці, теорії 

асимптотичних методів та інші. Викладав також спеціальні курси для 

студентів механіко-математичного факультету з теорії динамічних систем, 

теорії потенціалу, теорії диференціальних рівнянь з відхиленим аргументом.  

Неодноразово запрошувався для читання лекцій до багатьох 

закордонних університетів (США, Італія, Польща, Німеччина, Білорусія, 

Узбекистан), під час відвідування яких знайомився з досвідом освітньої 

діяльності в цих країнах.  

Дані про цитування праць: наукометрична база Scopus: 139 цитувань, h-

індекс=6; наукометрична база Google Scholar: 687 цитувань, h-індекс=14.  



 

Науково-організаційна і громадська діяльність 

Працював на посаді вченого секретаря Інституту математики АН 

України (1987 – 1991), неодноразово виконував обов’язки голови, секретаря 

та члена комісій з питань експертизи начальних програм і наукових проектів. 

Організував і провів декілька наукових конференцій, семінарів і круглих 

столів. Очолював Раду молодих вчених і спеціалістів Ленінського району 

м. Києва (1982 – 1986). 

У даний час: вчений секретар секції математичних наук Комітету з 

Державних премій України в галузі науки і техніки (з 1998 року), вчений 

секретар експертної ради з математики і механіки МОН України (з 2006 р. по 

2011 р. – ВАК України, з 2011 року – МОН України), член галузевої 

експертної ради НАЗЯВО (з 2019 року), заступник відповідального редактора 

Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Математика. Механіка (з 2003 р.), член редколегій низки наукових видань.  

 

Нагороди і почесні відзнаки  

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2018), 

лауреат премії НАН України імені В.М. Хрущова (2005), лауреат премії НАН 

України імені М.В. Остроградського (2012), лауреат Республіканської премії 

імені Миколи Островського (1984), лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН 

ВШ України (2014). Нагороджений Грамотою Верховної Ради України 

(2009), нагрудним знаком Академії педагогічних наук України 

“Ушинський К.Д.” (2010), Грамотою Президії Академії вищої школи України 

(2015), Дипломом І ступеня ЦК профспілки працівників освіти і науки 

України (2015), Почесними Грамотами Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (2001, 2009), Дипломом Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка про визнання кращим 

викладачем механіко-математичного факультету (2014), Грамотою Голови 

ВАК України (2005), Грамотами Голови Комітету з Державних премій 

України в галузі науки і техніки (2009), (2019), медаллю “В память 1500-

річчя м. Києва” (1982). Відзначений Подякою МОН України (2018).  

 

Життєві принципи 

Діяти за правилами, працювати на совість, допомагати людям, 

дотримуватися даного слова.  

 

Інтереси  

Художня література, музика, шахи (багаторазовий переможець і призер 

особистої першості з шахів серед професорсько-викладацького складу 

університету та командної першості з шахів серед вузів Голосіївського 

району м. Київ).  


