
А
кадемік НАН України Геор�
гій Євгенович Пухов (1916�

1998), чиє ім'я надано Інсти�

туту проблем моделювання в енерге�

тиці НАН України, — відомий вчений

у галузі математичного та комп'ютер�

ного моделювання, енергетики та тео�

ретичної електротехніки.

Г.Є. Пухов почав працювати в Ака�

демії наук УРСР у 1958 році як керів�

ник відділу аналогових математичних

машин Обчислювального центру АН

УРСР, очолюваного В.М. Глушковим.

На той час це був зрілий вчений, який

пройшов непростий трудовий шлях:

закінчив з відзнакою Томський індуст�

ріальний інститут у 1940 році за спеці�

альністю “Електричні станції, мережі,

системи і електропостачання”, всту�

пив до аспірантури, але з початком Ве�

ликої Вітчизняної війни мусив перер�

вати навчання  і йти на фронт. Під час

оборони Москви був тяжко поране�

ний у боях під Можайськом, демобілі�

зований у 1942 році після лікування,

повернувся до навчання в аспірантурі,

й у 1944 році успішно захистив канди�

датську дисертацію “К вопросу сери�

есной компенсации реактивности ли�

ний электропередач (До питання сері�

єсної компенсації реактивності ліній

електропередач)”. Основу дисертації

становили виконані Г.Є. Пуховим тео�

ретичні та експериментальні наукові

дослідження з теорії стійкості енерге�

тичних систем, безконтактних пере�

творювачів частоти та електричних

машин в електроенергетичних систе�

мах, а також роботи з теорії електрич�

них кіл. Безконтактні перетворювачі

частоти, запропоновані Г.Є.Пуховим у

1946 році, були впроваджені в серійне

виробництво і використовувалися у

гірничорудній промисловості.

У повоєнні часи робота Г.Є.Пухова

присвячена становленню науково�

дослідної роботи та організації вищої

освіти з електротехнічних спеціаль�

ностей: він був залучений до віднов�

лення вищої школи у Західній Україні,

брав активну участь у становленні нав�

чального процесу та науково�дослід�

ної роботи у Львівському політехніч�

ному інституті (працював доцентом та

завідував кафедрами електричних ма�

шин та теоретичних основ електротех�

ніки); у Томському політехнічному
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Видатні постаті

інституті працював доцентом та завідував кафедрою

теоретичних основ електротехніки, був призначений дека�

ном електромеханічного факультету цього інституту; у

Таганрозькому радіотехнічному інституті організував та

очолив кафедру теоретичних основ електротехніки та

електричних лічильно�розв'язувальних приладів та прист�

роїв, обіймав посаду проректора з наукової роботи. Від�

даючи у цей період багато зусиль і часу викладацькій та

організаційній роботі, Георгій Євгенович не залишає

активної наукової діяльності. Саме тоді вчений виконав

низку робіт із теорії чотириполюсників, багатополюсників

та складених електричних кіл. На цих дослідженнях базу�

ється його докторська дисертація “Элементы теории сос�

тавных электрических цепей (Елементи теорії складаних

електричних кіл)”, яку він захистив у 1951 році. В ній

викладено основні положення методу підсхем, який є од�

ним із методів діакоптики, і завдяки працям Г.Є. Пухова

набув широкого розповсюдження в теоретичній електро�

техніці та електронному моделюванні.

Протягом 1950�1957 років Г.Є.Пухов виконав вагомі

дослідження з параметричних та нелінійних електричних

кіл. Результати цих досліджень узагальнено у монографії

“Комплексное исчисление и его применение для расчета

периодических и переходных процессов в системах с

постоянными, переменными и нелинейными параметра�

ми” (1956р.). Запропоновані у ній методи надали подаль�

шого розвитку методу гармонійної лінеаризації академіків

М.М. Крилова і М.М. Боголюбова та поклали початок його

застосуванню у розрахунках електричних кіл. Видана неве�

ликим накладом, ця книга одразу стала рідкісною. Після

перевидання у 1962 році вона стала настільною книгою для

широкого кола інженерів та спеціалістів, які займаються

проблемами аналізу та проектування електричних та

електронних кіл. В цей час вийшла друком значуща для

розвитку теоретичної електротехніки праця Г.Є. Пухова

“Введение в теорию метода точек”, де запропоновано

ефективний наближений метод розрахунку періодичних

процесів у нелінійних колах, який виявився добре присто�

сованим до комп'ютерних розрахунків. 

У 1957 році Г.Є. Пухов переїжджає до Києва, де займає

посаду завідувача кафедри теоретичних основ електро�

техніки у Київському інституті інженерів цивільної авіації

(тепер Національний авіаційний університет). 

Георгій Євгенович був запрошений до праці в Академії

наук УРСР у 1958 році. Не залишаючи педагогічної діяль�

ності у Київському інституті інженерів цивільної авіації,

він працював завідувачем відділу математичного мо�

делювання Обчислювального центру АН УРСР, на базі

якого у 1962 році створено Інститут кібернетики АН УРСР. У

молодому творчому колективі, очолюваному одним із

провідних вчених у галузі кібернетики в Україні — ака�

деміком В.М.Глушковим, Георгій Євгенович плідно пра�

цював у сфері теорії моделювання, обчислювальної техніки

та теорії управління, створив технічні конструкції матема�

тичних машин неперервної дії для вирішення конкретних

практичних проблем. У цей період він виконав низку нау�

кових досліджень та розв'язку різноманітних завдань, зо�

крема методів електронного моделювання стрижневих

систем та тонкостінних конструкцій, статичних та дина�

мічних задач прикладної теорії пружності, пристроїв елект�

ромоделювання для розв'язку крайових задач математичної

фізики, оптимального планування. 

Основні наукові досягнення з цього напрямку підсумо�

вані у монографіях Г.Є. Пухова і співавторів “Методы ре�

шения краевых задач на электронных моделях” та “Синтез

многосвязных систем управления по методу обратных

операторов”. Колектив співробітників відділу, очолюваний

Г.Є. Пуховим, розробив та передав до серійного вироб�

ництва такі спеціалізовані обчислювальні пристрої як

ЭМСС�7, ЭМСС�7М, АЛЬФА для вирішення задач буді�

вельної механіки; ИТЕРАТОР�1 для розв'язку крайових

задач математичної фізики; ОПТИМУМ для розв'язку

транспортних задач лінійного програмування; АСОР�

1/РИТМ/ для розв'язку задач мережевого планування;

електроінтегратори СИГМА та КСМ для розв'язку задач

теорії пружності; АРКУС для розв'язку нелінійних дифе�

ренційних рівнянь зі складними граничними умовами;

УСМ�1 для розв'язку диференційних рівнянь у часткових

похідних еліптичного та параболічного типів.

Плідна праця вченого була визнана і високо оцінена

науковим співтовариством: у 1961 році його обрано

членом�кореспондентом, а у 1967 — академіком АН УРСР.

Відомий науковець у галузі електротехніки й обчис�

лювальних методів, академік Харкевич О.О. у ті часи так

характеризував особистість Г.Є.Пухова :

“... Г.Е. Пухов является исключительно одаренным

ученым. Вся его деятельность протекает под знаком неус�

танного творчества. Его многочисленные и плодотворные

идеи порождены оригинальным и смелым умом. Работая

над прикладными вопросами, Г.Е. Пухов ставит и решает

их с широтой теоретика; в теоретических его иссле�

дованиях видна ясная практическая целеустремленность.

Будучи по образованию инженером�электриком, Г.Е.

Пухов заинтересовался вопросами прикладной математики

и вычислительной техники сравнительно недавно; однако

он сумел уже дать целый ряд выдающихся работ в этой

новой важной области...”

Надалі з 1971 по 1979 рік Г.Є.Пухов проводить дослід�

ження застосування методів математичного та електрон�

ного моделювання до завдань автоматичного керування

(монографії “Локальные математические модели систем

управления”, “Модели технологических процессов”,

“Критерии и методы идентификации объектов управ�
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ления”). Він стає провідним фахівцем

з математичного моделювання в Ук�

раїні, створивши основи теорії квазі�

аналогового моделювання та новий

науковий напрям у гібридній обчис�

лювальній техніці та електронному

моделюванні — розрядно�аналогове

моделювання. Основні наукові та тех�

нічні результати досліджень у цьому

напрямку наведені Г.Є. Пуховим та

його учнями в численних статтях та

монографіях: “Автоматизированные

аналого�цифровые устройства моде�

лирования”, “Гибридное моделирова�

ние в энергетике”, “Разрядно�анало�

говые вычислительные системы”. 

На початку 1970�х років Георгій

Євгенович передбачав, що математич�

не та комп'ютерне моделювання стане

новим актуальним напрямом у світо�

вій науці, без розвитку якого у бага�

тьох галузях природничих наук не�

можливо досягти таких темпів прогре�

су, яких потребує час. Саме тоді, не

припиняючи наукової діяльності (а

припинити її він не міг, оскільки така

праця становила сенс його життя), він

зосередився на науково�організацій�

ній роботі зі створення творчого ко�

лективу однодумців — науковців у га�

лузі математичного моделювання та

роботі з підготовки висококваліфіко�

ваних фахівців для такого колективу.  

У 1971�1981 рр. Г.Є. Пухов працю�

вав у Інституті електродинаміки АН

УРСР. Він керував Сектором електро�

ніки та моделювання, до складу якого

входили чотири наукові відділи, а та�

кож був заступником директора з нау�

кової роботи інституту. Результати ба�

гаторічних фундаментальних дослід�

жень та розробок Г.Є. Пухова та його

учнів створили об'єктивні передумови

для формування моделювання як ака�

демічної науки. Важливим підсумком

цієї діяльності була організація журна�

лу “Электронное моделирование” у

1979 р. З моменту організації журналу і

до кінця свого життя Г.Є.Пухов був

його головним редактором. 

У 1981 році створено Інститут

проблем моделювання в енергетиці

АН УРСР — єдину в державі наукову

установу, яка орієнтована на виконан�

ня фундаментальних та прикладних

досліджень з моделювання складних

динамічних процесів та систем засо�

бами обчислювальної техніки, роз�

робки та застосування методів та засо�

бів моделювання в енергетиці та ін�

ших галузях економіки. Першим ди�

ректором інституту був Г.Є. Пухов.  

Останні роки життя Г.Є. Пухов

присвятив дослідженню операційних

методів аналізу складних нелінійних

кіл і систем та створенню на їхній ос�

нові чисельних методів розв'язку ін�

тегро�диференційних рівнянь. У 1975

році він запропонував та розвинув

операційний метод, що базується на

степеневих рядах Тейлора (метод ди�

ференційних перетворень). Цей ме�

тод, маючи ефективність операційно�

го та комплексного обчислень, роз�

ширює сфери застосування операцій�

них методів на суттєво нелінійні сис�

теми і одночасно має високу обчислю�

вальну ефективність. За результатами

цих робіт Георгій Євгенович видав

низку монографій: “Преобразования

Тейлора и их применение в электро�

технике” (1978), “Дифференциальные

преобразования функций и уравне�

ний” (1980), “Дифференциальный

анализ электрических цепей” (1982),

“Дифференциальные преобразования

и математическое моделирование фи�

зических процессов” (1986), “При�

ближенные методы математического

моделирования, основанные на при�

менении дифференциальных Т�пре�

образований” (1988), “Дифференци�

альные спектры и модели” (1990).

Результати наукових досліджень

Г.Є. Пухова у галузі електротехніки,

енергетики, моделювання, прикладної

та обчислювальної математики, об�

числювальної техніки викладено у 29

монографіях та в понад 600 статтях у

наукових виданнях. Г.Є. Пуховим за�

реєстровано 6 патентів у зарубіжних

країнах, 8 винаходів, 150 авторських

свідоцтв.

Поряд з вагомими результатами

наукових досліджень тривала плідна

педагогічна діяльність Г.Є.Пухова.

Понад 40 років він викладав у вищих

навчальних закладах курси з таких

напрямків науки як електричні мере�

жі, електричні машини, теоретичні ос�

нови електротехніки, електронні об�

числювальні прилади та пристрої, ана�

логова та цифрова обчислювальна тех�

ніка, математичне моделювання. Не�

обхідно відзначити його талант лекто�

ра, дивовижну здібність пов'язувати

питання навчальної програми з акту�

альними проблемами науки та пропа�

гандою її новітніх досягнень. Спосіб

викладання, вільне володіння матері�

алом активізували творчі здібності

слухачів. Тому не випадково, що до

вченого завжди тяжіла творча молодь

—  студенти, аспіранти, здобувачі.

Його монографії з фундаменталь�

них питань математичного та комп'ю�

терного моделювання одночасно є

зразками навчально�методичної літе�

ратури. Всюди, де працював вчений,

з'являлися активні працьовиті творчі

колективи. 

Г.Є. Пухов створив наукову школу

в галузі теоретичної електротехніки та

моделювання, серед його учнів, які

активно працюють у науці, 37 докторів

та понад 120 кандидатів наук. Г.Є. Пу�

хов був великим організатором науки

та громадським діячем. Він надавав

науково�організаційній роботі значної

уваги як член Президії АН УРСР

(1967�1998), академік�секретар Відді�

лення фізико�технічних проблем

енергетики НАН України (1978�1988),

активно працював на посадах голови

Радянського національного комітету

Міжнародної асоціації з математично�

го та машинногоу моделювання, очол�

ював Наукову раду АН УРСР з комп�

лексної проблеми “Теоретична елект�

ротехніка, електроніка та моделюван�

ня”, був членом Республіканського

правління НТТ енергетики та елект�

ропромисловості, Республіканського

та Центрального правління НТТ ра�

діотехніки, електроніки та зв'язку ім.

О.С .Попова, членом експертної ради

ВАК СРСР з енергетики, головою спе�

ціалізованих рад ВАК СРСР із захистів

кандидатських та докторських дисер�

тацій в Інституті проблем моделю�

вання в енергетиці АН УРСР, нау�

ковим керівником багатьох семінарів.

Його обрано почесним академіком

Міжнародної академії наук вищої

школи (ІНЕАS).

У 1982 році за великий внесок в

розвиток науки і техніки, підготовку

висококваліфікованих науково�тех�

нічних та інженерних кадрів Г.Є.Пухо�

ву присвоєно звання Заслуженого дія�

ча науки УРСР. За досягнення у ство�

ренні методів та засобів навчання і

стажування операторів теплових стан�

цій  йому було надано Державну пре�

мію УРСР в галузі науки і техніки (у

складі творчого колективу науковців).

Г.Є.Пухова нагороджено орденом Віт�

чизняної війни 1�го ступеня за участь у

Великій Вітчизняній війні, орденами

Жовтневої Революції та Трудового

Червоного Прапора, багатьма медаля�

ми СРСР.

У 2000 році Інституту проблем мо�

делювання в енергетиці НАН України

надано велику честь і довіру — назива�

тися іменем його засновника і керів�

ника  наукового напряму —  академіка

Георгія Євгеновича Пухова. 
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