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пам'ятІ проФесора  

веЛЬБиЦЬКоГо ІГоря в’яЧесЛавовиЧа 
(1939-2019)

Вельбицький Ігор В'ячеславович – відомий учений у галузі кібернетики, інформатики та ма-
тематичного забезпечення обчислювальних машин та систем, доктор фіз .-мат . наук, професор, 
лауреат Державної премії України .

Ігор В'ячеславович народився 26 січня 1939 р . у м . Твер . Закінчив у 1962 р . Пензенський полі-
технічний інститут . У 1964–1984 рр . працював в Інституті кібернетики ім . В .М .Глушкова Націо-
нальної Академії наук України . У 1971–1984 рр . керував проблемною лабораторією НАН України 
та Міністерства загального машинобудування в космосі . У 1984–2009 рр . був генеральним дирек-
тором Міжнародного наукового Центру технології програмування Технософт НАН України, Дер-
жавного комітету СРСР з науки та техніки й  Державного Комітету зв'язку та інформатзації Укра-
їни . Наукова діяльність І .В . Вельбицького пов'язана з візуальними технологіями програмування 
й автоматизованого виробництва програм реального часу ракетно-космічних систем .

З 2009 р . очолював Фонд В .М . Глушкова, який був одним із засновників журналу «Управляю-
щие системы и машины» від 2009 до 2019 р .

Редакція журналу висловлює щире співчуття рідним та близьким Ігоря В’ячеславовича .
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memory oF  proFessor  

IGor VelBytsKyy 

(1939–2019)

Velbytskyi Igor Vyacheslavovich – a famous scientist in the field of cybernetics, computer 
science and mathematical support of computers and systems, Doctor of Phys .-Math . Sciences, 
Professor, Laureate of the State Prize of Ukraine .

Igor Vyacheslavovich was born on January 26, 1939 inTver . In 1962 he graduated from the Penza 
Polytechnic Institute . In 1964 –1984 he worked at the V .M . Glushkov Institute of Cybernetics 
of the National Academy of Sciences of Ukraine . In 1971–1984 he headed the laboratory of 
NAS of Ukraine and the Ministry of general mechanical engineering in space . In 1984–2009 
he was the general director of the International Scientific Center for Programming Technology 
Technosoftware of NAS of Ukraine, the State Committee of the USSR for Science and Technology 
and the State Committee for Communication and Informatization of Ukraine . Scientific activity 
I .Velbytsky is associated with the visual technology of programming and automated production of 
real-time programs of rocket and space systems . 

Since 2009 he led the V .M . Glushkov Fund, which was one of the founders of the "Control 
Systems and Computers" journal from 2009 to 2019 .

The editorial board of the journal expresses its sincere condolences to the family and friends of 
Igor Vyacheslavovich .
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