Професору Наконечному О. Г. – 75!
9 січня 2021 року відзначає славний ювілей професор Олександр
Григорович Наконечний – відомий математик, доктор фізико-математичних
наук, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень
факультету комп’ютерних наук та кібернетики, Заслужений працівник освіти
України, заслужений професор Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
Усе свідоме життя Олександра Григоровича пов'язане з Київським
національним університетом імені Тараса Шевченка. Після закінчення
навчання на механіко-математичному факультеті у 1969 році його було
запрошено на роботу до щойно створеного факультету кібернетики, де він
пройшов непростий професійний шлях від інженера до професора.
Очоливши кафедру теорії автоматизованих систем, О. Г. Наконечний
запропонував на факультеті кібернетики новий сучасний напрямок наукової
та освітньої діяльності – системний аналіз. Саме тому в університеті та серед
наукової спільноти системний аналіз тісно пов’язується з ім’ям Олександра
Григоровича.
Добре відомі спеціалістам його праці з моделювання та оптимізації
звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними. Ці
дослідження суттєво розвинули теорію оцінювання та керування в умовах
невизначеності. Узагальнивши принцип дуальності Р.Калмана, він розробив
методи одержання рекурентних оцінок станів та параметрів стохастичних
рівнянь в умовах невизначеності.
Багато сил і енергії професор О. Г. Наконечний віддає педагогічній та
науково-методичній діяльності. Ним створено наукову школу – під
науковим керівництвом О. Г. Наконечного захищено 8 докторських та 22
кандидатських дисертацій.
Професор О.Г. Наконечний поєднує науково-педагогічну роботу з
активною громадською діяльністю. Він є президентом Академії Наук Вищої
Школи України.

Починаючи з 2001 року, О. Г. Наконечний очолює міжнародний
програмний комітет наукової конференції «Проблеми прийняття рішень в
умовах невизначеності», яка об’єднує вчених більше як 15 країн світу з
відповідного напрямку.
Тривала і сумлінна праця О.Г. Наконечного відзначена численними
нагородами, серед яких Державна премія України в галузі науки і техніки,
Почесні грамоти МОН та Вищої атестаційної комісії України, відзнака
Вченої Ради та премія імені Тараса Шевченка Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Діяльність професора Наконечного з
інтернаціоналізації вищої освіти була відзначена високими нагородами – у
2018 році він був обраний Почесним професором Ленкоранського
університету (Азербайджан).
Олександр Григорович Наконечний перебуває у розквіті творчих сил.
Його наукова і педагогічна діяльність викликає глибоку повагу вітчизняних і
закордонних науковців, колег по роботі, студентів.
Колектив факультету комп’ютерних наук та кібернетики щиро вітає
ювіляра і зичить шановному Олександру Григоровичу міцного здоров’я,
творчого довголіття, натхненної праці на благо України!

