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 80-річчя академіка НАН України 
А.А. МАРТИНЮКА 

6 березня виповнюється 80 років видатному вченому-механіку, 
доктору фізико-математичних наук, професору, завідувачу від-
ділу стійкості процесів Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка 
НАН України, лауреату Державної премії України в галузі на-
уки і техніки академіку НАН України Анатолію Андрійовичу 
Мартинюку. 

А.А. Мартинюк зробив значний внесок у розвиток теорій 
стійкості руху та прикладної математики. Він розробив основи 
теорії стійкості руху великомасштабних динамічних систем з 
неасимптотично стійкими підсистемами. Результати його до-
сліджень відображено у понад 400 журнальних публікаціях та 
25 монографіях. Він є членом редколегій вітчизняних журналів 
«Прикладна механіка», «Нелінійні коливання» i «Електронне 
моделювання» та іноземних видань «Journal of Applied Mathe-
matics and Stochastic Analysis» (США) i «Differential Equations 
and Dynamical Systems» (Німеччина). А.А. Мартинюк підготу-
вав 28 кандидатів i 4 докторів фізико-математичних наук. Він є 
заступником голови Національного комітету України з теоре-
тичної та прикладної механіки.

Тривалий час А.А. Мартинюк був редактором міжнародної се-
рії наукових монографій «Stability and Control: Theory, Methods 
and Applications» у видавництві Gordon and Breach Science Pub-
lishers (Велика Британія). З 1992 до 2002 р. у цій серії було опу-
бліковано 22 томи наукових монографій провідних учених з 10 
країн світу. У 2001 р. він заснував і став редактором міжнародно-
го наукового журналу «Nonlinear Dynamics and Systems Theory», 
який виходить за сприяння Інституту механіки ім. С.П. Тимо-
шенка НАН України та Curtin University of Technology (Перт, 
Австралія). У 2006 р. А.А. Мартинюк започаткував міжнародну 
серію наукових монографій, підручників i курсів лекцій «Stabil-
ity, Oscillation and Optimization of Systems» у видавництві Cam-
bridge Scientific Publishers (Велика Британія) i є її редактором 
спільно з професорами P. Borne (Франція) і C. Cruz-Hernandez 
(США). На сьогодні опубліковано 10 томів цієї серії.

Колектив Інституту механіки iм. С.П. Тимошенка НАН Ук-
раї ни щиро вітає Анатолія Андрійовича з ювілеєм, бажає йому 
здо ров’я i нових успіхів у його багатогранній діяльності.
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