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(До сімдесятиріччя від дня народження) 

13 грудня 2002 року виповнюється 70 років докторові фі-
зико-математичних наук, професору, академіку АПН України 
Миколі Івановичу Шкілю. 

М.І.Шкіль народився в с. Бурбине Семенівського району 
Полтавської області. Закінчив з відзнакою фізико-
математичний факультет Київського державного педагогіч-
ного інституту, а в 1958 році – аспірантуру при кафедрі мате-
матичного аналізу. Вся подальша наукова і педагогічна дія-
льність М.І.Шкіля пов’язана з Київським педінститутом, що 
став нині Національним педагогічним університетом імені 
М.П.Драгоманова. Ювіляр пройшов шлях від студента до ре-
ктора. У 1959 році М.І.Шкіль захистив кандидатську дисер-
тацію на тему: “До питання про асимптотичне зображення 
розв’язків систем диференціальних рівнянь, які містять пара-
метр”. У 1968 році – докторську дисертацію на тему: “Про 
деякі асимптотичні методи в теорії лінійних диференціальних 
рівнянь з повільно змінними коефіцієнтами”. 

Наукові інтереси М.І.Шкіля спрямовані на розробку аси-
мптотичних методів інтегрування диференціальних рівнянь 
та їх систем. Ним вперше всебічно досліджені досить складні 
випадки внутрішніх і зовнішніх резонансів, які доволі часто 
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зустрічаються в теорії і практиці. Одержані математичні ре-
зультати пов’язані з розробкою алгоритмів побудови набли-
жених розв’язків систем диференціальних рівнянь з парамет-
рами та їх математичним обґрунтуванням. Доведено, що на-
ближені розв’язки є асимптотичним розвиненням точних 
розв’язків розглядуваних систем. 

За розробленими М.І.Шкілем методами можна будувати 
асимптотичні розв’язки систем диференціальних рівнянь з 
повільно змінними коефіцієнтами, диференціальних рівнянь з 
малим параметром при частинних похідних, диференціальних 
рівнянь із загаюванням, рівнянь нейтрального типу, рівнянь з 
ізольованими особливостями, інтегро-диференціальних рів-
нянь, систем диференціальних рівнянь з періодичними коефі-
цієнтами, систем диференціальних рівнянь з сумовими кое-
фіцієнтами. 

В його працях вперше одержано результати, коли в ха-
рактеристичному рівнянні з’являються кратні корені з крат-
ними елементарними дільниками. Доведено, що в цих випа-
дках, на відміну від простих коренів, асимптотичні 
розв’язки зображаються формальними степеневими рядами 
за дробовими степенями малого параметра, показник яких 
залежить як від кратності елементарних дільників, так і від 
деяких співвідношень між коефіцієнтами розглядуваної сис-
теми. Автором отримані необхідні і достатні умови існуван-
ня асимптотичних розвинень для точних розв’язків, причо-
му доведення достатніх умов дає алгоритм побудови даних 
асимптотичних розвинень. 
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В останні роки М.І.Шкіль успішно працює над 
розв’язанням досить складної математичної проблеми, коли в 
системі диференціальних рівнянь з’являються так звані точки 
повороту. Над цією проблемою працювали відомі вчені-
математики, такі як Р. Лангер, В. Вазов, Л. Чезарі, 
А.А. Дородніцин, С.А. Ломов. Однак дана проблема і на сьо-
годні потребує свого подальшого розв’язання. М.І Шкілю та 
його учням вдалося шляхом введення “збуреного” характери-
стичного рівняння отримати формальні розв’язки для окре-
мих типів систем диференціальних рівнянь і довести, що ці 
розв’язки в околі точок повороту є асимптотичними зобра-
женнями точних розв’язків розглядуваних систем. 

За результатами своїх досліджень М.І.Шкіль неодноразо-
во виступав з доповідями та повідомленнями на міжнародних 
конгресах, конференціях, симпозіумах. 

Результати досліджень М.І.Шкіля представлені у більш 
ніж 350 наукових працях, зокрема в 10 монографіях, 22 під-
ручниках та посібниках. Монографія “Асимптотичні методи в 
теорії лінійних диференціальних рівнянь”, що написана ним у 
співавторстві з С.Ф.Фещенком, Л.Д.Ніколенком, була пере-
видана у США. За цикл робіт “Розвиток аналітичних і асимп-
тотичних методів розв’язання диференціальних, інтегральних 
та інтегро-диференціальних рівнянь і їх застосування до за-
дач математичної та теоретичної фізики” М.І.Шкіль відзначе-
ний премією НАН України імені академіка М.М.Крилова. 

М.І.Шкіль приділяє велику увагу вихованню наукової 
зміни. Серед його учнів більше 30 кандидатів і 3 доктори на-
ук, він керує науковими семінарами, читає спецкурси, 
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пов’язані з асимптотичним інтегруванням диференціальних 
систем, які містять параметри. 

Протягом багатьох років Микола Іванович успішно поєд-
нує наукову роботу з педагогічною – читає курси математич-
ного аналізу, диференціальних рівнянь, курси за вибором для 
студентів фізико-математичного факультету, керує курсови-
ми та дипломними роботами. 

За комплект підручників “Вища математика” (у трьох 
книгах), “Математичний аналіз” (у двох частинах) М.І.Шкілю 
Указом Президента України в 1996 році присуджено Держав-
ну премію в галузі науки і техніки. Премію АПН України 
отримав підручник “Алгебра і початки аналізу” для 10 класу 
шкіл і класів з поглибленим вивченням математики. Він на-
городжений: Почесною відзнакою Президента України “за 
вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, 
плідну науково-педагогічну діяльність”, Почесною Грамотою 
Кабінету Міністрів України. М.І.Шкіль – кавалер орденів “За 
заслуги” I, II, III ступенів. 

Указом Президента йому присвоєно почесне звання “За-
служений діяч науки і техніки”. Нагороджений Дипломом 
“Кращий освітянин” за 2001 рік, медаллю “200 років від дня 
народження М.В.Остроградського”. 

Поряд з науковою, науково-педагогічною діяльністю 
М.І.Шкіль проводить значну науково-організаційну роботу. 
Він є віце-президентом Українського математичного товарис-
тва, очолює спеціалізовану вчену раду по захисту докторсь-
ких дисертацій у Національному педагогічному університеті 
імені М.П.Драгоманова, обраний Президентом товариства 
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культурних зв’язків “Україна – Казахстан”, членом редколе-
гій журналів “Український математичний журнал”, “Неліній-
ні коливання”, “Вища школа”, “Рідна школа”. 

З 1973 року Микола Іванович очолює педагогічний інсти-
тут, який в часи незалежності України став Національним пе-
дагогічним університетом імені М.П.Драгоманова. У 1982 році 
обраний членом-кореспондентом, а у 1990-му – дійсним чле-
ном АПН СРСР. З 1991 року – дійсний член АПН України, 
член Російської академії освіти, дійсний член АНВШ України, 
Почесний академік Міжнародної кадрової академії. В 1999 році 
М.І. Шкіля було визнано Людиною року (США, Американсь-
кий біографічний інститут), його обрано почесним доктором і 
професором багатьох провідних вузів України. 

Неординарність Національного педагогічного університе-
ту імені М.П.Драгоманова, його визнання – це частка діяль-
ності ректора Шкіля Миколи Івановича, який сприяє усім но-
ваціям головного педагогічного навчального закладу Украї-
ни, усвідомлюючи те, що розбудова системи освіти – основа 
відтворення інтелектуального потенціалу нації, основа націо-
нального відродження, зміцнення державності, підготовка 
нової генерації педагогічних кадрів. 

Своє сімдесятиріччя Микола Іванович Шкіль зустрічає 
сповненим енергії та великих творчих задумів. Побажаємо 
йому натхнення, сил і здоров’я для їх здійснення. 

 
 Академіки НАН України:  

Ю.М.Березанський, В.С.Королюк,  
 Ю.О.Митропольський, А.М.Самойленко, І.В.Скрипник  



 
 

8

 

З-поміж інших можливих характеристик саме ця поетич-
на формула домінантно означує сутність особистості, вер-
шинні здобутки життєвого шляху М.І.Шкіля – визначного 
вченого-математика, академіка Академії педагогічних наук 
України, ректора Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова. 

Микола Іванович Шкіль народився у с. Бурбине Семе-
нівського району на Полтавщині. У юні роки він чудово 
співав і, якби на те воля Божа, міг би стати відомим артис-
том. Або й військовиком. Адже їздив поступати в артиле-
рійське училище, та в останню мить чомусь передумав – і 
забрав документи. 

Врешті, дороги долі вивели його на творчу ниву, де по-
трібні і завзяття у праці, і витончений артистизм, і бойови-
тість духу.  

Він таки піднявся до вершин, став командиром, але не вій-
ськовим, а в галузі науки, педагогічної діяльності. А початком 
цього шляху був вступ на фізико-математичний факультет Ки-
ївського педагогічного інституту. І цей крок був цілком логіч-
ним, адже Микола Шкіль краще за всіх у школі розв'язував 
найскладніші математичні задачі. Тож в інституті викладачі 
помітили: він природжений математик, почувався у цій науці, 
як риба у воді, сягаючи найнедосяжніших, найскладніших ма-
тематичних глибин – інтегральних обчислень. Як стверджують 
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знавці математичної науки, щоб легко "брати" інтеграли, треба 
мати особливо гострий розум, аж до ознак трансцедентальнос-
ті. 

Саме таким був він у Шкіля. Викладач не встигав напи-
сати задачу, а цей студент–дивак уже її розв'язував, миттє-
во добувши заданий інтеграл. Правда, спочатку основною 
спеціалізацією Миколи Шкіля на факультеті була фізика. А 
щоб змінити її на математику, потрібно було переекзаме-
новуватись. 

Приїхавши на літні канікули на рідну Полтавщину, як 
згадує сьогодні Микола Іванович, він засів на спориші над 
книгами. Пригадувалося, як учив математику у школі. Тоді 
на весь клас був один лише підручник з цього предмету. 
Допомогло те, що завдяки своїй феноменальній пам'яті, 
вбирав очима і "фотографував" цілі розділи. Здавалося фан-
тастикою, але таблицю Брадіса він знав напам'ять. Тоді за 
літо підготував студент Шкіль понад десяток додаткових 
екзаменів і заліків, після чого був переведений на спеціалі-
зацію "математика". 

Його пісенно-поетичне серце віднайшло і у формулах 
своєрідні мистецькі глибини. Назавжди запам'ятав і сьогодні 
любить повторювати Микола Іванович слова свого земляка 
академіка В.Остроградського: "Всі думають, ніби матема-
тика – наука суха, що полягає вона тільки в умінні рахувати. 
Це безглуздя. Цифри в математиці відіграють наймізернішу 
роль. Це найвища філософська наука найбільших поетів". Пі-
знання цієї істини, самовіддане, всепоглинаюче служіння музі 
– математиці вивели юнака зі співучої Полтавщини до вер-
шин наукових успіхів і світового визнання. 
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Після закінчення в 1955 році інституту Микола Шкіль 
працює у сільській школі. Та мрія про велику науку повертає 
його до альма-матер – педінституту. Тут цілковито поринув-
ши у математичну науку, він крок за кроком відкриває при-
ховану від непосвячених її таїну. Про стрімкий злет науковця 
М.І.Шкіля можна судити бодай з таких хронологічних дат: 
аспірантура (1955-1958 рр.), кандидат фізико-математичних 
наук (1959), доктор фізико-математичних наук (1968). У 
1982 році обраний членом-кореспондентом, а у 1990 році – 
дійсним членом АПН СРСР. З 1991 року – дійсний член Ака-
демії педагогічних наук України – дійсний член Академії на-
ук вищої школи України, Почесний академік Міжнародної 
кадрової академії, 1999-го – Людина року (США, Американ-
ський біографічний інститут). 

Його найбільшим науковим зацікавленням стала розробка 
асимптотичних методів в теорії лінійних диференціальних рі-
внянь. За цикл робіт з аналітичних і асимптотичних методів 
розв'язання диференціальних, інтегральних задач математич-
ної і теоретичної фізики в 1990 році М.І.Шкілю було прису-
джено премію НАН України імені видатного українського 
математика М.Крилова. 

Свої дослідження Микола Іванович репрезентував на 
багатьох міжнародних конгресах, з'їздах, конференціях. Зо-
крема, на У міжнародній конференції з нелінійних коливань 
(м. Київ, 1969), ІІ національному конгресі з теоретичної і 
прикладної механіки (м. Варна, 1973), ІХ міжнародній кон-
ференції з нелінійних коливань (м. Київ, 1981), 
VІ міжнародній конференції з диференціальних рівнянь 
(м. Брно, 1985), IV конференції з диференціальних рівнянь 
та їх застосування (м. Руссе, 1989), Всесоюзній конференції 
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з нелінійних проблем диференціальних рівнянь та матема-
тичної фізики (м. Тернопіль, 1989), конференції з неліній-
них проблем диференціальних рівнянь і математичної фізи-
ки – Другі Боголюбівські читання (м. Київ, 1993), Треті Бо-
голюбівські читання – Міжнародна конференція "Асимпто-
тичні та якісні методи в теорії нелінійних коливань" 
(м. Київ, 1997) та інші. 

Книгу "Асимптотичні методи в теорії лінійних диферен-
ціальних рівнянь", написану 1967 року М.Шкілем у співавто-
рстві з С.Фещенком та Л.Ніколенком, було видано у США. І 
коли під час перебування М.І.Шкіля у цій країні його запита-
ли, чи він вперше тут, Микола Іванович відповів: "Так". Та 
йому жартома заперечили сказавши, що він як науковець і ав-
тор в Америці уже давно. Адже за його творами у Колумбій-
ському університеті ведеться спецкурс з диференціальних рі-
внянь. 

1973 рік був для Миколи Івановича особливим, оскільки 
став стартовим для нього як ректора рідного вузу, який він 
незмінно очолює ось уже тридцять років. Його керівництво 
педвузом, спрямування навчально-виховних зусиль всього 
колективу переконливо засвідчили: М. І. Шкіль належить до 
числа тих діячів вітчизняної освітньої ниви, науки і культури, 
які завжди несхитно стояли на позиціях гуманізації навчання 
та формування високорозвиненої особистості.  

Стосовно підготовки студентів це означало, з одного боку, 
програмну націленість їх на освітньо-розвивальну педагогіку, а 
з другого – якнайглибше утвердження гуманістичних засад у 
навчально-виховному процесі самого педвузу. Його ректор 
енергійно наполягав на розвитку творчого потенціалу кожного 
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студента. Адже саме учительство такої формації здатне було 
виявляти творчість і в школі, переборювати прояви консерва-
тизму, заформалізованості. В цьому ректора Миколу Шкіля 
окрилювали слова геніального просвітянина-земляка Григорія 
Сковороди: "Благодарю тебя, Создатель, что все ненужное 
сделал простым, а все сложное – ненужным". 

Новаторство ректора Миколи Шкіля спрямоване за духом 
і настроєм, за напрямком думання і діяння в інтересах інтеле-
ктуального зростання і виформування особистості. Воно плі-
дно виявилося у зорієнтуванні роботи його вузу на подолання 
авторитарної педагогіки з її регламентованістю, всілякими 
заборонами і обмеженнями. Одним із конкретних практичних 
кроків у цьому напрямку стало навчання з практичним вико-
ристанням інформативно-комп'ютерної техніки, зініційоване 
ректором ще на початку 70-х років, впровадження у вузі су-
часних технологій навчання з широким використанням інфо-
рмаційно-комп'ютерної техніки. Цей свій неординарний на ті 
часи проект він починав реалізовувати у тісній співтворчості 
з видатним кібернетиком академіком В.М.Глушковим. 

Енергетика їхніх спільних задумів і пошуку увінчалась 
тоді першими випусками в Київському педвузі фахівців за 
спеціалізацією "інформатика". Цей проект перелякав комуні-
стичних догматиків. Подальші випуски програмістів у Київ-
ському педінституті було припинено. Та ініціатори від заду-
маного не відступилися, домоглися того, що підготовку спе-
ціалістів прогресивної спеціалізації в педуніверситеті було 
врешті-решт відновлено. Водночас було також розпочато під-
готовку кібернетиків у Київському державному університеті 
імені Т.Г.Шевченка. 
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Нині в педагогічному університеті діє кафедра інформа-
тики та основ обчислювальної техніки, створено також центр 
науково-інформаційних технологій (НІТ). В цілому комп'ю-
терний парк вузу налічує сотні одиниць, що використовують-
ся у навчанні студентів, науковій роботі, видавничій справі. 
Це розширює доступ викладачів і студентів до інформації, 
збагачує їх кругозір, сприяє створенню умов діалогу і парт-
нерства викладачів та студентів в освоєнні нових знань, роз-
робці творчо-ділових проектів. 

Сьогодні ректор М.І.Шкіль упевнено тримає руку на 
пульсі часу, досліджує сам і спонукає своїх колег до вивчення 
і впровадження інноваційних досягнень із скарбниці світово-
го досвіду. Впровадження сучасних технологій навчання і 
виховання, вважає ректор, має йти в руслі загальноцивіліза-
ційних освітньо-культурних процесів. Зокрема, виходячи з 
того, що, як неодноразово підкреслювалося на міжнародних 
форумах, на перший план нині виходять не соціотехнічні 
проблеми, а моральні. На вирішення назрілих освітніх за-
вдань міжнародного масштабу спрямована, зокрема, діяль-
ність відкритого при педуніверситеті України імені 
М.П.Драгоманова Українсько-американського гуманітарного 
інституту – "Вісконсінський міжнародний університет (США) 
в Україні". 

Свіжий вітер незалежності, що благодатно позначився на 
всій морально-психологічній атмосфері оновленої України, 
покликав до вузівського життя процеси українізації, відро-
дження історії, традицій і звичаїв народу, народної педагогі-
ки, новаторських починань відомих українських педагогів. 
Цьому сприяє як відповідне зорієнтування всіх університет-
ських навчально-виховних структур, так і ряд реорганізацій-
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них заходів. Зокрема, колишній громіздкий філфак розділено 
на два факультети: української філології та іноземних мов. За 
активної участі колективу вузу, його ректора на базі Київсь-
кої середньої школи № 272 відкрито Український коледж і 
створено музей В.О.Сухомлинського.  

Микола Іванович Шкіль всіляко підтримує поривання 
студентства до відродження української духовності, викорис-
тання народних етичних і художньо-естетичних скарбів. Ра-
зом з колективом Національного університету імені Тараса 
Шевченка студентство і професорсько-викладацький колек-
тив педуніверситету генерують нині у загальнодержавних ма-
сштабах енергію українознавства. За їх починанням все біль-
шого поширення набувають сьогодні у Києві та всій Україні 
народні свята, урочистості, присвячені ювілейним і визнач-
ним датам нової України, історії боротьби за незалежність 
нашої держави. 

Ухвалена, за поданням ректорату і Вченої ради, Програма 
подальшого розвитку НПУ імені М.П.Драгоманова на період 
2002-2007 рр. передбачає як власний розвиток вузу, так і по-
силення з його боку науково-методичної підтримки системи 
загальної середньої освіти, розширення співпраці із заклада-
ми системи всіх рівнів, вузами, міжнародними освітніми ін-
ституціями. 

Стратегічною метою Програми, з гордістю зазначає рек-
тор університету, є широкомасштабне перетворення вузу в 
унікальний науковий, теоретико-технологічний та дидактико-
методичний Центр системи педагогічної освіти в Україні. А 
тому сьогодні всі зусилля колективу педвузу та його ректора 
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Миколи Івановича Шкіля зосереджені на вирішенні таких 
провідних завдань, як: 

− здійснення спільних наукових досліджень, співпраця з 
навчальними закладами всіх рівнів акредитації в галузі освіт-
ньої діяльності; 

− підготовка науково-педагогічних кадрів цільового 
призначення зі спеціальностей, нормативно закріплених за 
університетом ВАК України; 

− розробка, апробація і впровадження державних стандар-
тів педагогічної освіти різних освітньо-кваліфікаційних рівнів; 

− створення спільних з іншими навчальними закладами 
конкурентоздатних програм для підготовки педагогічних 
кадрів; 

− розробка ефективних інформаційних та педагогічних 
технологій. 

Для повної реалізації провідного принципу державної 
освітньої політики про єдність освіти і науки забезпечувати-
меться подальший розвиток фундаментальних, пошукових та 
прикладних досліджень із пріоритетних наукових напрямів у 
тіснішому зв'язку з підготовкою учителів та науково-
педагогічних кадрів. 

Зміцнюватиметься кооперація наукових досліджень і роз-
робок науковців університету з вченими НАН та АПН Украї-
ни, а також закладами вищої педагогічної освіти. Впроваджу-
ватимуться ринкові механізми, спонсорські інвестиції для 
підтримки прикладних досліджень і розробок. 
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Беручи до уваги провідну роль Національного педагогіч-
ного університету у розвитку педагогічної освіти в Україні, 
вважає М.І.Шкіль, потрібно на базі державних стандартів 
впровадити Освітній стандарт університету. Над його роз-
робкою вже почав працювати окремий колектив під керівни-
цтвом ректора. 

В полі зору Миколи Івановича Шкіля знаходяться питан-
ня, пов'язані з модернізацією навчально-матеріальної бази та 
фінансування університету. Все це в комплексі, в органічно-
му поєднанні мети і засобів її досягнення забезпечить переве-
дення діяльності університету в нову якість науково-
дослідної, навчально-виховної діяльності. 

Цими планами, мріями і задумами живе у повсякденні 
трудових буднів Микола Іванович Шкіль – генерал науки і 
педагогічної справи, в душі якого горить вогонь літературно-
художнього осмислення всього пережитого його народом, 
про що він так яскраво оповів у авторській художньо-
документальній повісті "Недовезені соняшники". Він і сього-
дні у розквіті творчих сил і завзяття, сповнений задумів на 
примноження уже досягнутого його талантом, невтомною 
працею на благо людей, в ім'я України. 

 
Григорій БУЛАХ, 

письменник,  
народний артист України 
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Микола Іванович ШКІЛЬ народився 13 грудня 1932 року 
в с. Бурбине Семенівського району Полтавської області в се-
лянській родині.  

1951 р. –   закінчив Худоліївську середню школу 

1951-1955 рр. – студент Київського державного педагогічного 
інституту імені О.М.Горького. Закінчив з відзнакою 
фізико-математичний факультет за спеціальністю 
“Вчитель математики середньої школи” 

1955 р. –  учитель математики Розкішанської середньої школи 

1955-1958 рр. – аспірант кафедри математичного аналізу  
КДПІ імені О.М.Горького 

1958-1971 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри 
математичного аналізу 

1959 р. –  присуджено науковий ступінь  
кандидата фізико-математичних наук 

1961 р. –  заступник декана фізико-математичного факультету 

1962 р. –  присвоєно вчене звання доцента 

1964 р. –  декан загальнонаукового факультету 

1969 р. –  присуджено науковий ступінь  
доктора фізико-математичних наук  
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1970 р. –  присвоєно вчене звання професора; 
декан фізико-математичного факультету; 
нагороджено медаллю “За доблесну працю” 

1971 р. –  проректор з наукової роботи; 
нагороджено орденом “Знак пошани” 

1972 р. –  завідувач кафедри алгебри і геометрії 

1973 р. –  ректор Київського державного педагогічного інсти-
туту імені О.М.Горького 

1976 р. –  нагороджено орденом Трудового Червоного прапора 

1977-1980 рр. – завідувач кафедри вищої математики 

1980 р. –  нагороджено орденом Дружби народів 

1982 р. –  обрано членом-кореспондентом АПН СРСР; 
нагороджено медаллю “В пам'ять 1500 років Киє-
ву”; нагороджено Почесною грамотою Президії 
Верховної Ради УРСР 

1984 р. –  нагороджено медаллю “Ветеран праці” 

1985-1989 рр. – завідувач кафедри основ інформатики та об-
числювальної техніки 

1986 р. –  нагороджено орденом Жовтневої революції 

1989 р. –  завідувач кафедри математичного аналізу 

1990 р. –  обрано дійсним членом АПН СРСР; 
присуджено Премію НАН України  
імені академіка М.М.Крилова 

1992 р. –  дійсний член АПН України; 
присуджено почесне звання "Заслужений діяч нау-
ки і техніки України" 
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1995 р. –  іноземний член Російської академії освіти; 
нагороджено Почесною відзнакою Президента 
України 

1996 р. –  присуджено Державну премію України в галузі на-
уки і техніки за комплект підручників з вищої ма-
тематики: “Вища математика” у трьох книгах (К.: 
Либідь, 1994), “Математичний аналіз” у двох час-
тинах (К.: Вища школа, 1978 (1 ч.), 1981 (2 ч.) 

1997 р. – академік Академії наук вищої школи України; 
Президент Товариства “Україна-Казахстан”; 
нагороджено орденом "За заслуги" ІІ ступеня 

1999 р. –  Американський біографічний інститут поіменував 
М.І.Шкіля почесним титулом Людина 1999 року; 
нагороджено Почесною грамотою Кабінету Мініст-
рів України 

2000 р. –  нагороджено орденом "За заслуги" І ступеня 

2001 р. –  нагороджено медаллю “200 років від дня наро-
дження М.В.Остроградського” 
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