ЗВІТ
про роботу Міжнародної наукової конференції
“Питання оптимізації обчислень” (ПОО-XL),
присвяченої 90-річчю від дня народження
академіка В.М. Глушкова
З 30 вересня по 4 жовтня 2013 року Національна академія наук
України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України провели в
селищі Кацівелі (Крим) на базі Будинку творчості учених (БТУ) НАН
України Міжнародну наукову конференцію “Питання оптимізації обчислень”
(ПОО-XL), присвячену 90-річчю від дня народження академіка
В.М. Глушкова.
Розв’язування і дослідження важливих науково-технічних та
народногосподарських проблем, складність яких увесь час зростає, пов’язана
з побудовою, дослідженням відповідних лінійних та нелінійних
математичних моделей, комп’ютерною їх реалізацією з допомогою створення
ефективних обчислювальних алгоритмів та вибором оптимальних за різними
критеріями. До таких проблем належать: проектування та створення ядерної
енергетики, використання ядерної енергетики, проектування та створення
літаючих апаратів, моделювання та прогнозування економічного розвитку
суспільства, захист фінансово-економічної інформації, теоретичне та
методологічне дослідження причин технічних та економічних катастроф,
сучасні технології захисту потенційно-небезпечних об’єктів та інше.
На сьогодні найбільш актуальним питанням, для науково-практичного
дослідження задач у обчислювальній та прикладній математиці, є питання
побудови оптимальних за точністю та обчислювальною складністю
алгоритмів наближеного розв’язування типових класів науково-технічних і
прикладних задач, та їх реалізація на сучасних обчислювальних системах.
Міжнародна наукова конференція була покликана донести до молодих
науковців, які працюють в рамках сформульованої тематики, напрацьовані до
цього часу результати наукових досліджень та сформулювати і поставити
нові, ще не розв’язані проблеми з цієї тематики.
Основне наукове направлення конференції – побудова ефективних (в
тому числі і оптимальних) за часом і точністю алгоритмів, що призводить до
зменшення обчислювальних затрат та (або) невизначеності при чисельному
моделюванні, а також до розширення множини і збільшення складності
задач, які можуть бути розв’язані при обмежених обчислювальних ресурсах.

Велику підготовчу роботу, пов’язану з визначенням тематики
конференції, виданням її праць, організацією і її проведенням виконали:
директор інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, академік НАН України
І.В. Сергієнко, перший заступник директора, академік НАН України
Ю.Г. Кривонос, учений секретар, кандидат технічних наук А.І. Куляс, членкореспондент НАН України В.К. Задірака, доктор фізико-математичних наук
М.Д. Бабич, кандидат фізико-математичних наук В.О. Людвиченко та інші
члени оргкомітету. Крім того, належну участь в організації конференції
прийняли члени програмного комітету: академік-секретар відділення
кібернетики Президії НАН України академік НАН України В.С. Дейнека,
доктори фізико-математичних наук: О.М. Литвин, М.О. Недашковський,
доктори технічних наук: І.Д. Горбенко, Я.М. Николайчук.
Підготовку та видання праць школи здійснював її оргкомітет на чолі з
І.В. Сергієнко та члени робочої групи Н.В. Адамова, В.П. Замула,
М.Г. Коваленко, О.М. Коломис, Л.Л. Нікітенко, О.Ю. Нікітіна,
Р.Г. Супроткін, І.В. Швідченко, Б.М. Шевчук. Збірник наукових праць був
надрукований до початку роботи конференції.
В роботі конференції взяли участь 250 вчених із 9 країн світу: України,
Росії, США, Польщі, Угорщини, Білорусі, Швейцарії, Узбекистану, Грузії.
Із України учасниками конференції були вчені з науководослідницьких установ та вузів: Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова
НАН України, Інституту математики НАН України, Інституту фізики НАН
України, Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН
України, Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка,
Національного технічного університету України “Київський політехнічний
інститут”, Національного авіаційного університету, Ужгородського
національного університету, Донецького національного технічного
університету, Львівського національного університету ім. Івана Франка,
Національного університету ”Львівська політехніка”, Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна, Запорізького національного
університету, Сумського державного університету, Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу, Тернопільського
національного економічного університету, Українського державного
університету фінансів та міжнародної торгівлі, Міжрегіональної Академії
управління персоналом (МАУП), Української інженерно-педагогічної
академії (м. Харків), Інституту Інформаційних Технологій (м. Харків),
Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України
(м. Харків), Полтавського університету економіки і торгівлі, Інституту

проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України,
Української інженерно-педагогічної академії, Київської державної академії
водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного, Національного
університету харчових технологій (м. Київ), Міжнародного науковонавчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та
МОН України, СБУ (м. Київ) та ін.
Серед закордонних наукових організацій, що приймали участь у роботі
конференції, слід відмітити Санкт-Петербургський державний університет,
Тбіліський державний університет імені Ів. Джавахішвілі, Об’єднаний
Інститут проблем інформатики НАН Білорусі, Білоруський державний
університет інформатики та радіоелектроніки, Інститут математики і
механіки Уральського відділення РАН, Інститут систем енергетики імені
Л.А. Мелентьєва РАН, Інститут обчислювальної математики та математичної
геофізики Сибірського відділення РАН, Каршинський державний університет
(Узбекистан), Державний Університет Люблінська Політехніка (Польща),
університет
м. Мішкольц
(Угорщина),
Фрібургський
університет
(Швейцарія).
Серед учасників конференції були 3 академіки НАН України, 3 членикореспонденти, 62 доктора наук, 90 кандидатів наук, наукові співробітники
та викладачі вузів, аспіранти та студенти. Значне число учасників
конференції – молоді вчені-дослідники.
За дорученням директора Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова –
голови оргкомітету, конференцію відкрили перший заступник директора
інституту академік НАН України Ю.Г. Кривонос та заступник голови
оргкомітету член-кореспондент НАН України В.К. Задірака. Вони привітали
учасників конференції з початком її роботи і побажали їм плідної роботи,
відмітивши, що в БТУ НАН України науковий форум “Питання оптимізації
обчислень” проводиться в с. Кацівелі в чотирнадцятий раз. У 1971 році такий
науковий форум, а саме, другу математичну школу, відвідав академік
В.М. Глушков. Вони також наголосили на актуальності тематики
конференції, яка має безпосереднє відношення до підвищення ефективності
розв’язування складних науково-технічних проблем та об’ємних
природничих задач.
Про розвиток тематики з оптимізації обчислень протягом 44 років
проведення наукових форумів із цих питань, та про порядок проведення
даної конференції, розповів у своєму виступі її учений секретар, доктор
фізико-математичних наук М.Д. Бабич. Далі виступили доктори наук:
І.В. Бейко, О.М. Литвин, Я.М. Николайчук.

Після цього відбувся «Круглий стіл», присвячений 90-річчю від дня
народження академіка В.М. Глушкова. На ньому із спогадами виступили:
академік НАН України Ю.Г. Кривонос, член-кореспондент НАН України
В.К. Задірака, доктори наук: М.Д. Бабич, І.В. Бейко, О.М. Хіміч та інші
учасники. По закінченню круглого столу відбулась презентація фотографій,
які відображали попередні наукові форуми.
Під час роботи конференції було продемонстровано кінофільм про
академіка В.М. Глушкова.
На конференції працювали наступні секції:
1. Загальна теорія оптимізації обчислень;
2. Наближення і відновлення функцій і функціоналів;
3. Цифрова обробка сигналів та зображень;
4. Розв’язування рівнянь;
5. Системний аналіз, оптимізація і математичне програмування;
6. Методи захисту інформації;
7. Прикладні задачі.
Під час роботи конференції було зроблено 75 секційних доповідей.
Робоча частина конференції розпочалась із засідання секції “Загальна
теорія оптимізації обчислень”, де було зроблено 10 доповідей. Першу
доповідь І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, М.Д. Бабич “Українська школа з
оптимізації обчислень” прочитав член-кореспондент НАН України
В.К. Задірака. Він детально охарактеризував всі складові теорії обчислень, а
саме, функціональні характеристики, що визначають процес комп’ютерної
реалізації обчислювальних алгоритмів та якісні, що визначають точність і
обчислювальну складність алгоритмів.
Далі, згідно з програмою, з доповідями виступили: Я.М. Николайчук,
І.В. Сідлер, І.В. Бейко, О.М. Литвин, В.В. Зубенко, В.В. Іванов (США),
В.В. Семенов, В.М. Старков, О.М. Хіміч.
На секції “Наближення і відновлення функцій і функціоналів” було
зроблено 8 секційних доповідей. В них в основному йшлося про побудову
оптимальних за точністю алгоритмів апроксимації функцій і функціоналів.
Доповіді зробили: М.В. Артюх, О.М. Литвин, В.К. Задірака, Н.С. Коровяцька,
П.С. Малачівський, О.П. Нечуйвітер, Ю.І. Першина, а також А.А. КаленчукПорханова, яка поділилася спогадами про В.М. Глушкова.

8 доповідей було зроблено на секції “Цифрова обробка сигналів та
зображень”. Їх зробили: В.П. Боюн, О.Г. Волинський, В.О. Головко,
О.Б. Новікова, Н.А. Петровський, Н.В. Пйонтко, Б.С.Семенов, О.В. Юрко.
На секції “Розв’язування рівнянь” було заслухано 9 доповідей, в яких
йшлося про наближені методи розв’язування задач, зокрема нелінійних.
Доповіді зробили: М.Д. Бабич, М.О. Недашковський, К.М. Брегман,
Я.Б. Маланюк, В.П. Шило, В.М. Старков, О.В. Табаринцева, А.С. Марцафей,
а також В.В. Іванов (США) “О решении Navie-Stoks Millennium проблемы”.
16 доповідей було заслухано на секції “Системний аналіз, оптимізація і
математичне програмування”, які зробили: В.О Людвиченко, І.О. Субота,
О.О. Емець, Н.Г. Журбенко, П.О. Довгай, П.І. Стецюк, І.В. Козін, Г.І. Кудін,
Н.В. Семенова, Н.В. Ліщук, М.О. Недащковський, В.М. Пацюк, П.І. Стецюк,
Н.К. Тимофієва, Г.М. Яськов.
На секції “Методи захисту інформації” було зроблено 18 доповідей.
Виступили: А.Ю. Грязнухін, С.Л. Бедратюк, М.І. Верещак, О.Г. Качко,
П.В. Гуменний,
К.А. Погребняк,
Н.В. Кучинська,
Р.І. Мордвінов,
Н.О. Маслова,
Е.П. Колованова,
Л.В. Макутоніна,
І.В. Швідченко,
С.М. Конюшок, А.В. Леншин, Л.Л. Нікітенко, Р.В. Олійников, В.І. Руженцев,
О.А. Смірнов.
На секції “Прикладні задачі” доповіді зробили: М.В. Білоус, В. Войчик,
О.Ю. Грищенко, О.М. Коломис, О.В. Попов, О.В. Ярмош.
На заключному засіданні відбулась дискусія за тематикою заслуханих
доповідей на усіх секціях. Тут виступили: В.К. Задірака, М.Д. Бабич,
О.М. Литвин, І.В.Бейко, О.М. Хіміч.
Було прийняте наступне рішення Міжнародної наукової конференції
“Питання оптимізації обчислень” (ПОО-ХL):
Констатуюча частина
1. Основну мету міжнародної конференції – ознайомлення молодих
спеціалістів з новими результатами в області оптимізації обчислень
при дослідженні точності і обчислювальної складності алгоритмів
розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної
математики та їх реалізації з допомогою сучасних комп’ютерних
технологій при розв’язуванні складних типових класів задач,
вважати досягнутою.
2. Секційні доповіді, заслухані на конференції, носили змістовний
характер, були глибокими в науковому відношенні.

3. Результати досліджень з питань оптимізації обчислень та
комп’ютерних технологій все більше знаходять своє втілення в
різних галузях науки при розв’язуванні складних науково-технічних,
природничих та народногосподарських прикладних задач. Вони
сприяють розвитку фундаментальної бази для створення сучасних
інформаційних технологій різного спрямування.
Постановочна частина
1. Вважати доцільним і подальше проведення наукових форумів з
питань оптимізації обчислень з частотою один раз на два роки.
Місце, час і форму проведення таких наукових форумів визначати
оргкомітету.
2. Ініціювати плідну співпрацю НАН України, вищої школи та
іноземних наукових центрів з метою залучення молодих науковців
для участі в наукових форумах з оптимізації обчислень.
3. У програмі майбутніх наукових форумів передбачити оглядові
лекції та пленарні доповіді провідних вчених з актуальних питань
оптимізації обчислень та побудови комп’ютерних технологій
розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики із
заданими значеннями характеристик якості.
4. Між науковими форумами на сайті форуму ПОО відображати хід
підготовки наступного форуму ПОО.
5. Передбачити більше виступів з паралельних алгоритмів та досвіду
наближеного розв’язування задач транс обчислювальної складності
на багатопроцесорних комп’ютерах.
6. Наступний науковий форум ПОО провести у 2015 році.
7. У 2014 році провести координаційну нараду з метою визначення
наукового характеру цього форуму, місця і плану його проведення.
8. Виразити подяку Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН
України, програмному комітету, оргкомітету і робочій групі за
організацію і проведення конференції.

Голова програмного комітету
Заступник голови
Учений секретар

І.В. Сергієнко
В.К.Задірака
М.Д. Бабич

