
ЖИТТЄВИЙ I ТВОРЧИЙ ШЛЯХ В.В.ВАСИЛЬЄВА 

 

Всеволод Вiкторович Васильєв - провiдний фахiвець в областi 

електротехнiки, моделювання i керування в енергетицi, член-кореспондент 

НАН України, доктор технiчних наук, професор.  

 

Всеволод Вiкторович Васильєв народився 28 лютого 1935 року у м. 

Воронеж. У 1958 р. закiнчив Таганрогський радiотехнiчний iнститут за 

спецiальнiстю «Математичнi i лiчильно-розв'язувальнi пристрої» i був 

направлений на роботу у Київський iнститут iнженерiв цивiльного 

повiтряного флоту. З початку наукової дiяльностi і до останього дня жив i 

працював в Українi. З 1959 р. працював у Нацiональнiй академiї наук 

України (НАН України). З 1959 по 1971 роки - у Обчислювальному центрi 

АН УРСР (з 1962 р. - Інститут кiбернетики iм. В. М. Глушкова), з 1971 по 

1981 роки - в Інститутi електродинамiки,  а з 1981 р. - в Інститутi проблем 

моделювання в енергетицi iм. Г.Є.Пухова НАН України. Пройшов шлях вiд 

iнженера до заступника директора Інституту. У 1988 р. створив і очолив 

Вiддiлення гiбридних моделюючих та керуючих систем в енергетицi. З 2000 

р.  по 2014 р. завiдував кафедрою електротехнiки i свiтлотехнiки 

Нацiонального авiацiйного унiверситету (Київ). 

Доктор технiчних наук з 1972 р., професор з 1974 р. У 1982 г. обраний 

членом-кореспондентом НАН України за спецiальнiстю «Електронiка i 

моделювання в енергетицi». У 1992 р. обраний академiком Академiї 

технологiчних наук України по спецiальностi «Технопогії в енергетицi». 

Заслужений дiяч науки України (1985 р.). Лауреат пpeмiї НАН України iм. 

Академiка С.А.Лебедєва (1988 р.), Лауреат Мiжнародної премії i медалi iменi 

акад. Ю.Б. Харитона (1999 р.) i Мiжнародної премії i медалi iменi акад. 

I.І.Юзвiшина (2001р.). У 2003 роцi нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ-

ступеня. Член наукового товариства Американського iнституту iнженерiв з 

електротехнiки i електронiки (IEEE).  



Характерними особливостями наукових дослiджень, якi проводилися 

В.В. Васильєвим, є їx мiждисциплiнарний характер, прагнення направити 

результати фундаментальних дослiджень в практику. Напочатку наукової 

дiяльностi займався питаннями моделювання задач будiвельної механiки та 

тeopiї пружностi. Результатом стала розробка спецiалiзованих математичних 

машин класу "ЕМСС". Пiзнiше розробляв методи математичного та 

комп'ютерного моделювання оптимiзацiйних задач (створено спецiалiзованi 

математичнi машини класу "Оптима") та задач дослiдження операцiй. З 

часом центр наукових iнтересiв Всеволода Вікторовича змiстився в сторону 

методiв паралельної обробки iнформацiї та багатопроцесорних 

обчислювальних систем i середовищ. 3 1979 р. iнтенсивно займався 

розробкою методiв математичного моделювання процесiв 

електрозварювання та створення тренажерних систем i комплексiв. 

Розвиваючи творчi iдeї академiка Г.Є. Пухова, Всеволод Вікторович очолив 

роботи по створенню нових операцiйних методiв моделювання, аналiзу, 

оптимiзації та монiторингу складних динамiчних систем. Завдяки цьому, 

йому вдалося розробити методи синтезу електронних моделюючих кiл i 

створити на їx основi широку гаму моделюючих систем для розв'язання задач 

оптимiзації i управлiння, тренажерних систем та комплексiв, систем 

технiчної дiагностики i контролю енергетичного призначення. У 1988 р. за 

цикл робiт по моделюванню оптимiзацiйних задач Всеволоду Вікторовичу 

була присуджена премiя iм. С.А. Лебедєва НАН України. Пiд керiвництвом i 

при безпосереднiй участi В.В.Васильєва були розпочатi i успiшно розвинутi 

дослiдження та розробки по електронному контролю i керуванню 

енергомiсткими технологiчними процесами, створенню тренажерних систем i 

комплексiв для навчання операторiв енергомiских виробництв. Зокрема, були 

створенi і серiйно вироблялися електроннi тренажернi системи для навчання 

електрозварюванню (ЕТС-01, ITC-01, МДТЗ та iн.), якi широко 

застосовувалися в енергетичному виробництвi та у сферi професiйно-

технiчного навчання. В останнi роки Всеволодом Вікторовичем була 



запропонована концепцiя функцiональної надiйностi динамiчних систем  на 

основi якої успiшно розвиваються методи i системи комп'ютерного 

монiторингу складних технологiчних процесiв i об'єктів енергетичного 

призначення, створено систему монiторинга процесiв ручного i 

напiвавтоматичного зварювання в атоминій енергетицi.  

В.В.Васильєв належав до наукової школи академіка Г.Є. Пухова, 

активно розвивав характернi для цiєї школи напрями, пов'язанi з теорiєю 

математичного i електронного моделювання, основаними на новiтнiх 

комп'ютерних технологiях i методах обробки сигналiв. Вiн зробив значний 

внесок у органiзацiю i становлення Інституту проблем моделювання в 

енергетицi iм. Г.Є.Пyxoвa НАН України, Мiжнародного науково-

теоретичного журналу «Електронне моделювання». Пiд керiвництвом 

В.В.Васильєва була створена оригiнальна наукова школа, що проводить 

фундаментальнi i прикладнi дослiдження в областi паралельної обробки 

iнформацiї та моделювання динамiчних систем, iнтенсивно розвиває 

iнформацiйнi технології. Для вciєї наукової дiяльностi Всеволода 

Вікторовича характерним є iнтерес до глибоких наукових дослiджень, 

експериментальної перевiрки їх результатiв i впровадження у промисловiсть i 

народне господарство Україні. Вiн брав участь в якостi керiвника i 

розробника при створеннi бiльше 20 нових моделюючих, iнформацiйних i 

керуючих систем, з яких 9 у рiзний час випускались серiйно. Результати 

дослiджень опубликованi у 445 наукових працях, серед яких 15 монографiй, 

127 винаходів , 19 патентiв зарубiжних країн. 

Наряду з великою науковою работою, Васильєв В.В. придiляв багато 

уваги пiдготоцi висококвалiфiкованих iнженерних i наукових кадрiв. Вiн 

читав курси лекцiй з електротехнiки i моделювання у Нацiональному 

авiацiйному унiверситетi, був членом ряду спецiалiзованих рад по захисту 

докторських i кандидатських дисертацiй. Пiд його науковим керiвництвом 

було пiдготовлено 6 докторiв i 35 кандидатiв наук.  



Всеволода Вiкторовича Васильєва - вченого, керiвника, педагога-

характеризує велика скромнiсть, чуйнiсть i доброта, працездатнiсть i 

натхнення, принциповiсть. Завдяки цим рисам вiн користувався авторитетом, 

повагою i любов'ю серед колег, учнiв та друзів. 


