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Віктор Михайлович Глушков на
родився 24 серпня 1923 р. у Рос
товінаДону Вже у чотири з поло
виною роки він сказав: «Я сам»,
узяв у свої руки книжечку й почав
читати. С тих пір книги почали ці
кавити його все більше. В 1929 р.
родина переїхала в м. Шахти, де в
червні 1941 р. Віктор Глушков із
золотою медаллю закінчив серед
ню школу №1. Він був справжнім
відмінником. Перед ним відкри
вався широкий творчий простір. І
яку б спеціальність він для себе не
вибрав, всюди був би першим, то
му що виховав у себе вміння напо
легливо працювати самостійно, ві
ру в свої сили, здатність вирішува
ти складні задачі, почуття лідера.
Віктор збирався вступати на
фізичний факультет Московського
університету, але 22 червня
1941 р. почалась війна. Він відразу
подав заяву до артучилища, але
через дуже поганий зір його не
прийняли. Вступив до Ростовсько
го університету. Восени 1941 та
навесні 1942 рр., будучи першо
курсником, рив окопи й протитан
кові рови. Але і тут в хвилини від
починку виймав з кишені й відкри
вав довідник з математики, вивчав
нові розділи.
У 1942 р., після другого взяття
Ростова німцями Віктор Михайло
вич разом з матір'ю опиняється в
окупованих Шахтах. Велика Віт
чизняна стала найважчим випро
буванням для мільйонів радянсь
ких людей, а для В. М. Глушкова,
як і для багатьох інших, війна
спричинила особисту трагедію:
фашисти розстріляли його матір
як депутата міськради.
Восени 1943 р. Глушков всту
пив на теплотехнічний факультет у
Новочеркаський індустріальний
інститут. Учитися було нелегко.
Приходилося паралельно заро
бляти собі на життя. Віктор Михай
лович згадував, що спочатку він
розвантажував вагони на станції, а
влітку влаштувався на роботу. Їхня
бригада з семи чоловік, відновила
опалення в приміщеннях інституту,
відремонтувала котли. Наступно
го року Глушков ремонтував елек
тротехнічне обладнання. Таким
чином він одержав спеціальності
слюсаряводопровідника й техні
каелектрика.
Але, проучившись чотири роки,
Віктор Михайлович зрозумів, що
його не так цікавить теплофізика,
як науки математичного профілю.

У 1947 р. він вступає на 5 курс фі
зикоматематичного факультету
Ростовського університету, для
чого здає всю академрізницю за 4
роки – 34 іспити на відмінно! Іноді
по 56 предметів у день.
Наступного року Віктор Михай
лович паралельно закінчує обидва
вузи й одержує дипломи про вищу
технічну та вищу математичну освіту.
В грудні 1955 р. в Московсько
му університеті Віктор Михайло
вич захищає докторську дисерта
цію на тему «Топологічні локально
нильпотентні групи», де на основі
побудованої ним теорії бікомпакт
них груп вирішив узагальнену
п'яту з 23 найбільш значимих і
складних математичних проблем
німецького математика Давида
Гільберта.
Після захисту вченого відразу
ж вибрали членом Московського
математичного товариства!
Без сумніву, його чекало вели
ке майбутнє на ниві вищої матема
тики – улюбленої з дитинства, де
він вже завоював визнання видат
них спеціалістів і авторитет.. Але
він полишає назавжди милу серцю
чисту математику й впевнено ви
бирає принципово новий творчий
шлях, зовсім незвіданий.
У березні 1956 р. Віктор Ми
хайлович вперше приїжджає до
Києва та в серпні 1956 р. став заві
дуючим лабораторією обчислю
вальної техніки й математики Ін
ституту математики АН України.
Заглиблюючись у невирішені
проблеми обчислювальної техніки,
Виктор Михайлович скоро переко
нався в тому, що ЕОМ – це не про
сто великі арифмометри, що в них
криються перспективи широкого
застосування у всіх сферах людсь
кої діяльності, він розробив стра
тегію розвитку кібернетики в країні

широким фронтом на тривалий пе
ріод й впродовж всього свого жит
тя її наполегливо здійснював.
Глушков розгорнув велику ро
боту по роз'ясненню свого уяв
лення про місце й роль ЕОМ у нау
ковотехнічному прогресі, нама
гаючись зробити усе, що можли
во, щоб люди правильно сприйня
ли кібернетику. Адже про кіберне
тику, та й про обчислювальну тех
ніку тоді мало хто знав.
Згодом цей інститут став го
ловною науковою базою розвитку
кібернетичних досліджень в Украї
ні й провідним кібернетичним цен
тром Радянського Союзу. А сам
Віктор Михайлович з головою по
ринув у кібернетичну науку. Потім
він прямо сказав: «Кібернетика –
любов моя».
Глушков – автор ідеї Загально
державної автоматизованої си
стеми (ОГАС).
Глушков – академік АН СРСР
(26.06.1964), академік АН УРСР
(1961; чл.кор. 1958), віцепрези
дент АН УРСР (з 1962), заслуже
ний діяч науки УРСР (1978), Герой
Соціалістичної Праці (1969). ), го
ловний редактор журналу «Кібер
нетика» (з 1965).
Глушков – іноземний член Ні
мецької академії природодослід
ників «Леопольдіна» (1970), Бол
гарської АН (1974), АН НДР (1975),
почесний доктор Дрезденського
технічного університету (1975),
почесний іноземний член Кіберне
тичного
товариства
Польщі
(1975), іноземний член Польської
АН (1977), Депутат Верховної Ра
ди СРСР 810го скликань. Ле
нінська премія (1964), Державна
премія СРСР (1968, 1977), Дер
жавна премія УРСР (1970), премія
імені Крилова АН СРСР (1980),
премія імені Лебедєва АН УРСР
(1979). Нагороджений 3 орденами
Леніна (1967, 1969 1975), орденом
Жовтневої Революції (1973), а та
кож
іноземними
орденами.
1982 р. в АН УРСР заснована пре
мія імені В.М.Глушкова.
Через п'ятнадцять років після
його смерті, в 1997 р. міжнародне
комп'ютерне товариство посмерт
но присудило Віктору Михайлови
чу Глушкову медаль «Піонер
комп'ютерної техніки» за створен
ня першого в СРСР Інституту кі
бернетики НАН України.
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