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У цьому році науково-технічний збірник “ Механіка гіроскопічних 
систем ” святкує свій тридцятирічний ювілей. Журнал заснований як 

Республіканський міжвідомчий науково-
технічний збірник у 1982 році. Ініціативу і 
організацію видавництва журналу взяв на себе
професор М. А. Павловський — випускник 
кафедри гіроскопічних приладів та пристроїв, 
провідний вчений, завідувач кафедри теоретичної 
механіки, який розвинув здобутки всесвітньо 
відомої науково-педагогічної школи механіків 
Київської політехніки. Він є автором підручників 
з теорії гіроскопів, систем керування космічними 
апаратами, теоретичної механіки. Його 
підручники відразу здобували популярність у 
студентів та аспірантів, знаходили визнання 
спеціалістів. З самого початку педагогічної та 
наукової діяльності завідувач кафедри 
М. А. Павловський залучав до творчої праці 

обдаровану студентську молодь, яка поступово створила науковий
колектив однодумців. Науково-дослідний сектор кафедри він 
реорганізував у спеціалізоване конструкторське бюро “ Ритм ”, яке 
переросло в Міжгалузевий науково-дослідний інститут Проблем механіки 
“ Ритм ”.

Професор М. А. Павловський створив наукову школу з гіроскопів, 
навігаційних систем та комплексів, зробив вагомий внесок у розвиток 
механіки гіроскопічних систем, нелінійних просторових коливань.

Зі становленням гіроскопічної науки і розвитком космічної галузі на 
теренах України виникла нагальна потреба у видавництві збірника. 
Перший його випуск вийшов у 1982 р. (відповідальний редактор —
професор, доктор технічних наук Михайло Антонович Павловський, 
підписано до друку 21 червня 1982 р., видавництво при Київському 
державному університеті видавничого об’єднання “ Вища школа ”, тираж 
1000 прим.). До складу редколегії були залучені відомі механіки: академік 
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АН УРСР Ю. О. Митропольський, члени-кореспонденти АН УРСР 
В. М. Кошляков і П. В. Харламов, начальник СКБ Київського заводу 
автоматики ім. Г. І. Петровського І. Є. Глазунов, академіки АН вищої 

школи України О. О. Горошко і Б. Б. Самотокін, 
академік Міжнародної академії навігації та керування 
рухом, академік Академії технологічних наук України 
О. В. Збруцький, завідувач відділом динаміки 
складних систем Інституту механіки НАН України 
В. Б. Ларін, зав. відділом динаміки поліагрегатних 
систем Інституту механіки НАН України Я. Ф. Каюк, 
начальник розрахунково-теоретичного сектора ДП 
“Конструкторське бюро “ Південне ” 
ім. М. К. Янгеля ” В. С. Хорошилов.

Систематично в журналі публікувались статті, 
присвячені огляду, аналізу й розробці новітніх на той час систем для 

проведення механічних випробувань.
Можна впевнено констатувати, що в роки 

зародження та стрімкого розвитку гіроскопії на 
теренах України вибір наукової проблематики 

журналу був актуальним та своєчасним. Збірка присвячувалась актуальним 
проблемам механіки сучасних гіроскопічних приладів та систем. Особлива 
увага приділялась математичному моделюванню динамічних властивостей 
перспективних гіроприладів.

У роботі журналу приймали участь керівники та інженерно-технічні 
працівники промислових підприємств, провідні вчені, відомі конструктори 
і технологи. За ці роки у збірнику було опубліковано понад 450 статей. 
Серед авторів статей журналу – відомі вчені з Болгарії, Бразилії, Кореї, 
Польщі, Росії та України.

Популярність журналу швидко зростала, матеріали для публікацій 
надсилали співробітники

o академічних інститутів НАН України: математики, 
електродинаміки, механіки ім. С. П. Тимошенка, кібернетики, проблем 
моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова;

o академічних інститутів РАН: проблем механіки 
ім. О. Ю. Ішлинського, механіки МДУ ім. М. В. Ломоносова, 
обчислювального центра ім. А. О. Дородніцина;

o академічних вишів: технічного університету – Варна, Болгарія, 
Корейського інституту науки і техніки – Сеул, Корея, 
МДУ ім. М. В. Ломоносова, Ніжегородського ДУ ім. М. І. Лобачевського, 
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Ростовського ДУ, Санкт-Петербурзького ДУ аерокосмічного 
приладобудування, Севастопольського НТУ, технологічного інституту 
Східноукраїнського НУ ім. Володимира Даля, Сумського ДУ, 
КНУ будівництва і архітектури, військової академії ракетних військ 
стратегічного призначення ім. Петра Великого, Національного авіаційного
університету;

o державного космічного агентства України, Центрального НДІ 
навігації та управління, ДП “ Оризон-Навігація ”, НВО “ Хартрон ”, НВК 
Київського заводу автоматики ім. Г. І. Петровського, “НВК Київського 
інституту автоматики ” Мінпромполітики України, АТ “Пермська 
приладобудівна компанія ”, ВАТ “ Раменське приладобудівне 
конструкторське бюро ”, Укрдіпрондінафти.

Статті у збірнику розміщувались за відповідними тематиками –
розрахунок гіроскопічних приладів та їх елементів, системи віброзахисту
та керування гіроскопічними системами, гіроскопічні прилади та системи, 
питання керування рухомими об’єктами та орієнтації твердих тіл, чутливі
елементи гіроскопічних систем.

У низці випусків збірника відображено роботи галузевих 
конференцій союзного значення, на сторінках яких висвітлено проблеми 
конструювання, технології виготовлення і налагодження виробництва 
гіроскопічних приладів та систем на підприємствах колишнього 
Радянського Союзу.

До 1992 р. збірник виходив на регулярній основі щорічно. У роки 
становлення української державності, які були проблемними для країни, 
видавництво збірника було пов’язано з фінансовими труднощами, але вона 
продовжувала виходити, хоча і з порушенням періодичності й термінів. 
14 випуск став останнім, що видавався за рахунок державного 
фінансування.

Фахівці, зайняті в промисловості, розуміли необхідність друкованого 
міжвідомчого збірника і підтримували його видання. Випуск збірника
переважно продовжувався завдяки зусиллям М. А. Павловського, який не 
тільки зберіг журнал, але ініціював і здійснив його модернізацію на вимогу 
часу. З 15 випуску журнал виходить під новою обкладинкою, долучаються 
статті українською мовою. Видавництво збірки бере на себе Міжгалузевий 
НДІ проблем механіки “Ритм”, у якому науковці, зайняті в гіроскопії, не 
припиняють досліджень. Випуски 15, 16 та 17, 18 вийшли спільно під 
однією обкладинкою.

18 випуск — останній, підготований за життя М. А. Павловського 
(1942 - 2004 р.р.). До 2008 року збірник не видавався. М. А. Павловський 



завжди підтримував талановиту молодь, найобдарованіших залучав до 
наукової роботи, мав багато учнів і пишався ними. І природно, що один з 
його перших учнів О. В. Збруцький підхопив усі його починання, а також 
сприяв поновленню видання.

19 випуск науково-технічного збірника “ Механіка гіроскопічних 
систем ” вийшов у 2008 році (відповідальний редактор 
— професор, доктор технічних наук Олександр 
Васильович Збруцький, матеріал до друку 
затверджено на засіданні Вченої ради НТУУ “КПІ” 
протокол №5 від 12 травня 2008 року, видавництво 
Національного технічного університету України 
“КПІ”, факультет авіаційних і космічних систем, 
тираж 300 прим.). Зі стрімким розвитком 
інформаційних технологій з’явилися нові наукові 

напрямки, у збірнику – нові розділи, а саме, теорія 
динамічних систем, прилади і методи контролю, 
системи та процеси керування, механіка 

деформівного твердого тіла. Публікація матеріалів, необхідних для 
розвитку молодих фахівців, залишилась, як і раніше одним з основних 
завдань, які стоять перед журналом. Він входить до видань, 
рекомендованих Вищою атестаційною комісією (ВАК) України для 
розміщення результатів дисертаційних досліджень. На сторінках 
друкуються звіти про наукові заходи, доповіді провідних фахівців України 
і Росії.

За минулі роки журнал жодного разу не змінював свого наукового 
напрямку і тематики, знайомив читачів з останніми науковими розробками 
і досягненнями. Для зручності матеріали журналу в повному обсязі 
доступні для придбання в книгарнях НТУУ “КПІ”, в електронному вигляді 
на сайтах журналу (http://mgs.kpi.ua) та Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/mgs/ texts.html).

30-річний ювілей науково-технічної збірника знаменний ще й тим, 
що він збігся з 70-річчям його першого відповідального редактора 
Михайла Антоновича Павловського.

Ми раді скористатися нагодою привітати всіх авторів і читачів 
журналу з цією знаменною датою та побажати нових наукових 
звершень.
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