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Від упорядника
Одеська національна наукова бібліотека імені М.Горького
1994 р. започаткувала випуск біобібліографічного довідника
«Вчені вузів Одеси: природничі науки». Упорядники взяли за
мету зібрати, систематизувати й узагальнити відомості про педагогічну, наукову та громадську діяльність науковців одеських
вищих навчальних закладів. Вже побачили світ довідники, присвячені біологам (2 випуски), геологам та географам
(2 випуски), хімікам (2 випуски), математикам та механікам
(вип. 1. 1865-1945), фізикам та астрономам (вип. 1. 1865-1945).
Пропонований читачеві випуск продовжує цю серію і містить
персоналії математиків та механіків, які працювали в Одесі
після 1945 р.
У посібнику подані біографії професорів та докторів наук, а
також тих учених, які зробили значний внесок у розвиток математики та механіки, у розвиток вищої школи в Одесі, але з різних причин не дістали професорського звання і докторського
ступеня.
Автор прагнув не тільки скласти якомога повніші біографії
вчених, а й проаналізувати їхній творчий доробок, підкреслити
те нове і оригінальне, що вони внесли у науку. Кожна біографічна стаття – це результат копіткої роботи з традиційними джерелами інформації, пошуків у державних та особистих архівах,
в Інтернеті.
При формуванні бібліографії учених фіксувалися насамперед ті праці, що були створені в Одесі. Більш повна бібліографія наводиться у нарисах, присвячених тим ученим, біографії
яких складені вперше. Слід відзначити, що з 72 нарисів посібника 28 – це біографії, які раніше годі було і шукати в друкованих джерелах, 15 – значно доповнені та уточнені. Нові факти та
уточнення містить майже кожен нарис.
Видання призначається математикам та механікам, історикам науки, викладачам, студентам, краєзнавцям, бібліотечним
працівникам, а також читачам, які цікавляться історією науки.
Автор висловлює щиру подяку працівникам Наукової бібліотеки
Одеського
національного
університету
імені
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І.І.Мечникова, Державного архіву Одеської області, архівів та
бібліотек Одеської національної академії зв’язку імені
О.С.Попова, Одеської державної академії будівництва та архітектури, Одеської національної академії харчових технологій,
Одеського національного морського університету, Одеського
національного політехнічного університету, Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського,
а також особисто Л.З.Гроссману.
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АДАМЯН
Вадим Мовсесович
2 груд. 1938
Народився в Одесі. Батько, М.І.Адамян, впродовж майже
30 років був директором Одеського автомобільно-шляхового
технікуму. У 1956-1961 рр. вчився на фізико-математичному
ф-ті ОДУ (1960 був поділений на фізичний та механікоматематичний ф-т), у 1961-1964 – в аспірантурі Одеського інженерно-будівельного ін-ту за спеціальністю «Функціональний
аналіз і теорія функцій». Учень М.Г.Крейна. У 1964-1966 працював старшим науковим співробітником науково-дослідної
лабораторії динаміки верстатів Одеського технологічного ін-ту.
1966 р. захистив в Ін-ті математики та механіки Єреванського ун-ту кандидатську дисертацію «Про деякі положення теорії
унітарних зчеплень півунітарних операторів та їх застосувань у
теорії розсіяння» (науковий керівник М.Г.Крейн, опоненти:
М.Ш.Бірман, Р.М.Мартиросян).
У 1966-1967 рр. був старшим викладачем кафедри вищої
математики Одеського інженерно-будівельного ін-ту, у 19671975 очолював лабораторію теоретичної фізики Ін-ту фізики
ОДУ. У 1975-1977 – доцент кафедри теоретичної фізики ОДУ; з
1979 очолює цю кафедру. Стимулював розвиток нових наукових напрямів, таких як фізика плазми, фізика твердого тіла,
фізика наноструктур.
1977 р. захистив в Ін-ті математики АН УРСР докторську дисертацію «Теорія зчеплень півунітарних операторів» (опоненти:
Ю.М.Березанський, А.Г.Костюченко, Б.М.Левітан). 1979 дістав
учене звання професора.
Читав курси математичної фізики, теорії груп та її застосування, функціонального аналізу, теорії операторів, теоретичної
механіки, квантової механіки, квантової статистики, квантової
теорії поля, квантової теорії твердого тіла, теорії розсіяння,
теорії солітонів.
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Член ученої ради ОНУ. Під його керівництвом захистилися
18 кандидатів та 3 доктори фізико-математичних наук
(І.М.Ткаченко, Ф.П.Онуфрієва, С.В.Козицький).
Працював в ун-тах Австралії, Нової Зеландії, Німеччини, Іспанії. Член Американського математичного товариства, Товариства прикладної математики та механіки (GAMM), Українського фізичного товариства, соросівський професор (1994-1997).
Премія імені М.Г.Крейна за видатні наукові праці у галузі функціонального аналізу і теорії функцій (2007, разом з
І.Ц.Гохбергом і М.Л.Горбачуком).
Автор понад 140 праць. Основні математичні дослідження
належать до теорії операторів та математичної фізики. Значне
число праць, зокрема кандидатська та докторська дисертації,
присвячене математичній теорії розсіяння, включаючи узагальнення відомого підходу до теорії розсіяння Лакса–Філліпса.
Частина з них написана у співавторстві з Д.З.Аровим. Розробив
нові методи розв’язку інтерполяційних задач теорії аналітичних
матриць-функцій. Серед основних результатів слід відзначити
створення відомої теорії ААК (Адамяна–Арова–Крейна), яка
стала основою прикладної теорії H ∞ -контролю. Дослідження
присвячені також теорії несамоспряжених операторів, блочнооператорним
матрицям,
проблемі
моментів,
теорії
ймовірностей.
Основні дослідження у галузі теоретичної фізики належать
до квантової теорії твердого тіла, фізики неідеальної плазми,
наноелектроніки.

Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Биобиблиография, вып. 1.
А–Л. – М., 1969. – С. 17 (5 назв.).

Бесконечные ганкелевы матрицы и обобщенные задачи Каратеодори–Фейера и И.Шура / соавт.: Д.З.Аров, М.Г.Крейн // Функц. анализ
и его приложения. – 1968. – Т. 2, № 4. – С. 1-17.
О бесконечных ганкелевых матрицах и обобщенных задачах Каратеодори–Фейера и Ф.Рисса / соавт.: Д.З.Аров, М.Г.Крейн // Функц.
анализ и его приложения. – 1968. – Т. 2, № 1. – С. 1-19.
Об ограниченных операторах, коммутирующих с сжатием класса
С 00 единичного ранга неунитарности / соавт.: Д.З.Аров, М.Г.Крейн //
Функц. анализ и его приложения. – 1969. – Т. 3, № 3. – С. 86-87.
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Аналитические свойства пар Шмидта ганкелева оператора и обобщенная задача Шура-Такаги / соавт.: Д.З.Аров, М.Г.Крейн // Мат. сб.
– 1971. – Т. 86, № 1. – С. 34-75.
Невырожденные унитарные сцепления полуунитарных операторов // Функц. анализ и его приложения. – 1973. – Т. 7, № 4. – С. 1-16.
К теории рассеяния для волновых уравнений в четномерных пространствах // Функц. анализ и его приложения. – 1976. – Т. 10, № 1. –
С. 1-8.
∞
∞
Аппроксимация функций класса L функциями класса H + C / соавт.: Д.З.Аров, М.Г.Крейн // Зап. науч. семинара ЛОМИ. – 1978. –
Т. 81. – С. 190-192.
Некоторые предельные соотношения для многомерных положительноопределенных теплицевых матриц // Функц. анализ и его приложения. – 1988. – Т. 22, № 1. – С. 55-56.
Статистическая структура спектра потерь энергии заряженных частиц при рассеянии в неупорядоченных средах / соавт.
О.И.Герасимов // Теорет. и мат. физика. – 1988. – Т. 74, № 3. –
С. 412-422.
Энергетический спектр электронов в псевдопустой решетке / соавт. А.И.Даховский. – К. : ИТФ АН УССР, 1988. – 19 с. – Препринт.
Compact perturbation of definite type spectra of self-adjoint quadratic
operator pencils / coauth.: H.Langer, M.Moller // Integral Equations and
Operator Theory. – 2001. – Vol. 39. – P. 127-152.
Existence and uniqueness of contractive solutions of some riccati
equations / coauth.: H.Langer, Ch.Tretter // J. of Functional Analysis. –
2001. – Vol. 179. – P. 448-473.
High-freaquency characteristics of weakly and moderately non-ideal
plasmas in an external electric fields / coauth.: A.Mihajlov, Z.Djuric,
N.M.Sakan // J. of Physics. D: Applied Physics. – 2001. – Vol. 34, N 21. –
P. 3139-3144.
On the separation of certain spectral components of self-adjoint
operator matrice / coauth. R.Mennicken // Operator Theory : Advances
and Applications. – 2001. – Vol. 122. – P. 1-11.
On the spectral theory of degenerate quadratic operator pencils /
coauth.: R.Mennicken, V.Pivovarchik // Operator Theory : Advances and
Applications. – 2001. – Vol. 124. – P. 1-19.
A spectral theory of a λ-rational Sturm-Liouville problem / coauth.:
H.Langer, M.Langer // J. of Differential Equations. – 2001. – Vol. 171, N 2.
– P. 315-345.
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On a class of non-selfadjoint quadratic matrix operator pencils arising
in elasticity theory / coauth.: V.Pivovarchik, C.Tretter // J. of Operator
Theory. – 2002. – Vol. 47. – P. 325-341.
Вступ до математичної фізики : навч. посіб. для студ. фіз.-мат. та
інж.-фіз. спец. ун-тів / співавт. М.Я.Сушко. – О. : Астропринт, 2003. –
161 с., 2 арк. ілюстр.
Reconstruction of distributions by their moments and local constraints
/ coauth.: J.Alcober, I.M.Tkachenko // Applied Mathematics Research
Express. – 2003. – N 2. – P. 33-70.
Solution of the Stieltjes truncated moment problem / coauth.:
I.M.Tkachenko, M.Urrea // J. of Applied Analysis. – 2003. – Vol. 9, N 1. –
P. 57-74.
Sum rules and exact relations for quantal Coulomb systems / coauth.
I.M.Tkachenko // Contributions to Plasma Physics. – 2003. – Vol. 43,
N 5-6. – P. 252-257.
Dynamic characteristics of non-ideal plasmas in an external high
frequency electric field / coauth.: Z.Djuric, A.Mihajlov, N,Sakan,
I.Tkachenko // J. of Physics. D: Applied Physics. – 2004. – Vol. 37. –
P. 1896-1903.
Partial non-stationary perturbation determinants / coauth. H.Langer //
Operator Theory : Advances and Applications. – 2004. – Vol. 154. –
P. 1-18.
Варіаційне числення : навч. посіб. для студ. фіз. спец. ун-тів / співавт. М.Я.Сушко. – О. : Астропринт, 2005. – 127 с.
Partial Non-stationary Perturbation Determinants for a Class of
J-symmetric Operators / coauth.: P.Jonas, H.Langer // Operator Theory :
Advances and Applications. – 2005. – Vol. 162. – P. 1-17.
Solution of the Stieltjes truncated matrix moment problem / coauth.
I.Tkachenko // Opuscula Mathematica. – 2005. – Vol. 25, N 1. – P. 5-24.
Методи математичної фізики : метод. вказівки з курсу «Методи математичної фізики» для студ. фіз. ф-тів. – О. : Астропринт, 2007. –
39 с.
Large radius exciton in single-walled carbon nanotubes / coauth.
O.A.Smyrnov // J. of Physics. A: Mathematical and Theoretical. – 2007. –
N 40. – P. 10519-10533.
Non-negative perturbations of non-negative self-adjoint operators //
Methods of Functional Analysis and Topology. – 2007. – Vol. 13, N 2. –
P. 109-109.
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One-electron states and interband optical absorption in single wall
carbon nanotubes / coauth. S.V.Tishchenko // J. of Physics : Condensed
Matter. – 2007. – N 19. – P. 1-18.
Effects of environmental and exciton screening in single-walled carbon
nanotubes / coauth.: O.A.Smyrnov, S.V.Tishchenko // J. of Physics : Conference Series. – 2008. – Vol. 129, N 1.
Linear, diatomic crystal: single-electron states and large-radius
excitons / coauth. O.A.Smyrnov // Физика низких температур. – 2009. –
Т. 35, № 5. – С. 503-509.

История отечественной математики. В 4 т. Т. 4, кн. 1. 1917-1967. –
К., 1970. – С. 697.
Очерки развития математики в СССР. Теоретическая математика.
Прикладные вопросы математики. – К., 1983. – С. 407, 408.
Щербань М. Ідея – це пошук // За наук. кадри. – 1985. – 15 листоп.
Губарь О. Зупинитися. Оглянутися // За наук. кадри. – 1988. –
9 груд.
[Відповіді на анкету] // Одес. ун-т. – 1990. – 11 трав.
Одесский университет, 1865-1990. – К., 1991. – С. 85.
Адамян В.М. Кафедра теоретической физики Одесского университета // Очерки развития науки в Одессе. – О., 1995. – С. 46-50.

Про В.М.Адамяна. – С. 48-49.

Адамян В.М. Теоретична фізика в Одеському університеті: становлення і підсумки розвитку // Фізичний факультет Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, 1865-2000. – О., 2001. –
С. 65-79.

Про В.М.Адамяна. – С. 65 (портр.), 67, 72, 74, 75, 76, 78.

ЕСУ. Т. 1. А. – К., 2001. – С. 178.
Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. довід. Т. 2. А–І. – О., 2000. – С. 12-13 : портр. – Бібліогр. : с. 13. – Там
само. – 2-ге вид., допов. – 2005. – С. 12-13. – Бібліогр. : с. 13.
Наукові школи Південноукраїнського державного педагогічного
університету імені К.Д.Ушинського. – О., 2007. – С. 85.
http://theorphys.onu.edu.ua/data/personal_pages/adamyan
http://ru.hayazg.infon/Адамян_Вадим_Мовсеевич
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АНДРІЄНКО
Віталій Опанасович
3 верес . 1938
Народився в с. Мала Корениха, Варварівського р-ну, Одеської обл. (нині смт Мала Корениха, Миколаївської обл.). 1960 р.
закінчив ОДУ. Під час навчання прослухав лекції професора
МДУ П.Л.Ульянова, присвячені теорії ортогональних рядів, і
захопився цією тематикою. Входив також до складу групи студентів, що факультативно спеціалізувались у галузі обчислювальної математики під керівництвом С.М.Кіро. У 1959/1960
навчальному році був на виробничій практиці в Ін-ті механіки
МДУ, у відділі академіка О.Ю.Ішлинського. Вчився в аспірантурі, спочатку в ОДУ (1960-1962), потім у МДУ (1964-1966), на
кафедрі теорії функцій та функціонального аналізу.
1968 р. захистив у МДУ кандидатську дисертацію «Деякі питання наближення функцій і теореми вкладення» (наук. керівник П.Л.Ульянов, опоненти: О.М.Олевський, Б.І.Голубов).
Працював на кафедрі математичного аналізу ОДУ: асистент
(1962-1964, 1966-1968), старший викладач (1968-1975), в.о.
завідувача (1975-1976). У 1969-1970 рр. був заступником декана механіко-математичного ф-ту. 1969 разом із Е.О.Стороженко організував науковий семінар з теорії функцій.
1977 р. став проректором з навчальної роботи Одеського
педагогічного ін-ту, займав цю посаду до 1983. Далі працював
на кафедрі математичного аналізу: завідувач (1983-1990), доцент (1990-1999), професор (1999-2002).
1998 р. захистив в Ін-ті математики НАН України докторську
дисертацію «Апроксимативні властивості ортогональних систем» (опоненти: Б.І.Голубов, Е.О.Стороженко, Г.В.Радзієвський).
З 2002 р. – професор кафедри математичного аналізу ОНУ.
Учнями вченого є В.Г.Кротов, Л.Г.Коваленко, Л.В.Грневська.
Він член редколегії «Наукових записок Кіровоградського держа-
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вного педагогічного університету. Сер. Фізико-математичні науки»; референт РЖ «Математика».
В.О.Андрієнко – дійсний член Академії економічної кібернетики України (1999). Нагороджений знаком «Відмінник освіти
України» (2000). Має також медаль за освоєння цілинних земель (1958).
Автор понад 90 праць. Дослідження присвячені теорії наближення функцій і теорії ортогональних рядів. Довів теореми
про поточкове насичення середніми Чезаро і Абеля рядів
Фур’є. Знайшов необхідні й достатні умови для вкладення клаω
ω*
сів функцій H p в H p . Дістав точні порядкові оцінки наближення майже всюди функцій з L 2 прямокутними частковими сумами
їх ортогональних розкладень в кратні ряди і точні порядкові
оцінки часткових сум кратних ортогональних рядів. Автор навчального посібника «Математична статистика для психологів»
(1999).
Захоплюється музикою і співом.

Вложение некоторых классов функций // Изв. АН СССР. Сер. Математика. – 1967. – Т. 31, № 6. – С. 1311-1326.
О скорости приближения функций (C,1)-средними их ортогональных разложений // Изв. вузов. Математика. – 1967. – № 8. – С. 3-15.
О приближении функций средними Фейера // Сиб. мат. журн. –
1968. – № 1. – С. 3-12.
ω
О необходимых условиях вложения классов функций H p // Мат.
сб. – 1969. – Т. 78, № 2. – С. 280-300.
Теоремы вложения для функций одного переменного // Итоги науки. 1970. Сер. Математика. Мат. анализ / ВИНИТИ АН СССР. – 1971.
– С. 203-262.
О скорости приближения средними Рисса ортогональных рядов //
Мат. заметки. – 1990. – Т. 48, № 5. – С. 3-14.
Rate of approximation by rectangular partial sums of double
orthogonal series // Analysis Mathematica. – 1996. – Vol. 22, N 4. –
P. 243-266.
Voronoi summation method in the summation theory of divergent
series. Voronoi impact on modern science / coauth. A.A.Tatarkina // Kyiv.
Inst. of Math. of Nat. Acad. Sci. of Ukraine. – 1998. – Book 1. –
P. 207-227.
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О вложении H p
№ 3. – С. 3-8.


ω

в класс e // Изв. вузов. Математика. – 2010. –
L

Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Биобиблиография, вып. 1.
А–Л. – М., 1969. – С. 52 (5 назв.).

История отечественной математики. В 4 т. Т. 3. 1917-1967. – К.,
1968. – С. 558.
Матвієнко Т.І. Про розвиток теорії апроксимації, загальної теорії
рівнянь в частинних похідних і теорії чисел в Одеському університеті //
Матеріали ювілейної наукової сесії університету, присвяченої
50-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. – О., 1968. –
С. 150.
Кашин Б.С. Краткий обзор научной деятельности Э.А.Стороженко /
Б.С.Кашин [и др.] // Укр. мат. журн. – 2000. – Т. 52, № 4. – С. 464, 470.
ЕСУ. Т. 1. А. – К., 2001. – С. 490 : портр.
Видные ученые Одессы : доктора наук и профессора. – О., 2005. –
С. 11 : фот.
Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енцикл.
слов. Вип. 1. – О., 2005. – С. 18.
Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. довід. Т. 2. А–І. – 2-ге вид., допов. – О., 2005. – С. 31-33. – Бібліогр. :
с. 32-33.
Кудрявцева Т. Судьба человека: Виталий Афанасьевич Андриенко
// Профком (дод. до газ. «Одес. ун-т»). – 2008. – № 10. – С. 8-9.
Стороженко Э.А. Поздравляем юбиляра! / Э.А.Стороженко,
А.А.Кореновский, Л.Г.Коваленко // Одес. ун-т. – 2008. – 20 верес. –
С. 3. – Те саме: Одеський національний університет імені
І.І.Мечникова на сторінках центральної, регіональної та університетської преси, 2000-2010 рр. – С. 808-809 : портр.
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АРОВ
Дамир Зямович
29 черв. 1934
Народився у Києві в сім’ї вчителів середньої школи (батько –
математик, мати – історик). 1936 р. родина переїхала до Одеси.
Під час війни перебував в евакуації в Алма-Аті, повернувся до
Одеси 1944. Закінчив середню школу № 107, рішення стати
математиком виникло під впливом вчителя математики
А.Б.Колота. У 1952-1957 вчився на фізико-математичному ф-ті
ОДУ, закінчив його з відзнакою. Ще в студентські роки зайнявся
науковою діяльністю. 1955 за роботу «Деякі властивості інтеграла від алгебраїчної функції, які виражені через елементарні
функції в кінцевому вигляді» одержав грамоту Міністерства
вищої освіти СРСР.
У 1957-1959 рр. викладав математику в Овідіопольській
школі робітничої молоді. У 1959-1962 вчився в аспірантурі при
кафедрі математики Одеського педагогічного ін-ту (науковий
керівник В.П.Потапов). 1964 р. захистив у Ленінградському ун-ті
кандидатську дисертацію «Деякі питання метричної теорії динамічних систем» (опоненти: В.А.Рохлін, І.А.Ібрагімов).
З 1962 р. працює в Педагогічному ін-ті: 1962-1965 – асистент, 1965-1966 – старший викладач кафедри вищої математики, 1966-1986 – доцент кафедри математичного аналізу, 19871989 – завідувач цієї кафедри, 1990-1995 – завідувач кафедри
прикладної математики та основ інформатики, 1995-2003 –
професор кафедри математичного аналізу, 2003-2004 – завідувач, 2004-2008 – професор, головний науковий співробітник цієї
кафедри, з 2008 – професор кафедри прикладної математики
та інформатики. Читав математичний аналіз, додаткові глави
математичного аналізу, теорію ймовірностей, теорію функцій
комплексної змінної, методи наближених обчислень, аналітичну геометрію, спецкурси з теорії інформації, теорії лінійних систем, функціонального аналізу, загальної топології, пасивних
систем, марковських процесів і J-стискальних матриць-функцій.
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Керував семінаром з теорії лінійних операторів. 1970 став ініціатором створення студентського семінара зі скінченновимірного аналізу.
1986 р. захистив в Ін-ті математики НАН України докторську
дисертацію «Лінійні стаціонарні пасивні системи з втратами»
(опоненти: М.Л.Горбачук, Й.В.Островський).
Після М.Г.Крейна понад 20 років керує міським науковим семінаром з теорії операторів у гільбертовому просторі та її застосувань. Читав цикли лекцій за результатами власних досліджень та провадив наукову роботу в ун-тах: Лейпцизькому (Німеччина, 1989-1997), Амстердамському (Нідерланди, 19942000), Хоккайдському (Японія, 1992), Каракаському (Венесуела,
1994), а також у Науково-дослідному ін-ті ім. Х.Вейцмана
(м. Реховот, Ізраїль, щороку з 1992 р.). Активний учасник багатьох міжнародних конференцій. Почесний доктор Abo Akademi
University (Фінляндія).
Під керівництвом Д.З.Арова захистили кандидатські дисертації Л.А.Симакова, М.А.Нудельман, Д.С.Калюжний-Вербовецький, С.М.Сапрікін, Н.О.Роженко. Разом з М.А.Каашуком був
керівником дисертації Д.Піка, яку було виконано у Vrigie Amsterdam University.
Був членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій при ОНУ; соросівським стипендіатом; очолював проекти американсько-українських грантів CRDF; очолював
групу українсько-ізраїльських математиків, що вели спільні дослідження.
Автор понад 100 наукових праць. Належить до наукової
школи функціонального аналізу М.Г.Крейна. У дипломній праці
Д.З.Арова «Теорія інформації та передачі її каналами зв’язку»
(1956-1957, керівник О.О.Бобров) вперше була висунута ідея
застосування поняття ентропії як величини, що вимірює ступінь
перемішування, здійснюваного динамічною системою, та введено поняття ентропії, що зберігає міру перетворення простору
зі скінченною мірою відносно скінченного розбиття цього простору на вимірні множини. З цією працею вчений ознайомив
А.М.Колмогорова, який 1958 та 1959 р. надрукував у «Докладах
АН СССР» дві статті, що започаткували новий напрям в ергодичній теорії динамічних систем. В основі цього напряму – поняття ентропії динамічної системи. У другій статті відзначено,
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що вперше ідею застосування поняття ентропії до ергодичної
теорії динамічних систем висловив Д.З.Аров. У подальшому
ентропійна теорія динамічних систем була розвинена
Я.Г.Сінаєм, учнем Колмогорова, а також В.А.Рохліним, його
учнем Л.М.Абрамовим та ін.
У кандидатській дисертації вчений ввів поняття m-ентропії
та дістав новий результат з алгебраїчної топології, а саме, теорему про алгебраїчний ізоморфізм топологічно подібних автоморфізмів компактних скінченновимірних комутативних груп.
Згодом ця теорема була значно узагальнена Є.О.Горіним,
В.Я.Ліном та їхніми учнями.
У 1957-1958 рр. разом з О.О.Бобровим виконав дві праці з
теорії ймовірностей, одна з них («Про крайні члени варіаційного
ряду») мала подальший розвиток і застосування у працях інших
математиків.
Участь
у
семінарах,
керованих
М.Г.Крейном
і
В.П.Потаповим, визначила напрям подальших досліджень ученого. Це теорія розсіяння Лакса–Філліпса, її зв’язок з теорією
прогнозування випадкових стаціонарних процесів та з теорією
унітарних дилатацій Надя–Фояша, а також теорія унітарних
зчеплень напівунітарних операторів. Вони були розвинуті у спільних з В.М.Адамяном працях (1964-1966). У спільних з
М.Г.Крейном і В.М.Адамяном працях (1968-1971) була розвинута теорія нескінченних ганкелевих і блочно-ганкелевих матриць
та її застосування до задач рівномірної апроксимації функцій,
що дістала назву «ААК-теорія» (Адамяна–Арова–Крейна). Вона
започаткувала новий напрям у теорії керування –
H∞-оптимальний контроль. Розвинув теорію лінійних стаціонарних пасивних динамічних систем з втратами, зокрема метод
Дарлінгтона (1970-1977). Цим питанням, в основному, була
присвячена докторська дисертація, яка була готова ще 1977 р.,
але захищена (у розширеному варіанті) за незалежними від
ученого причинами лише через дев’ять років. 1981 та 1983 вчений, разом зі своїм учнем Л.З.Гроссманом розглянув матриці
розсіяння в теорії розширень ізометричних операторів; у 19781980 виділив та вивчав класи регулярних γ-твірних та
J-внутрішніх матриць-функцій, що дають опис множин рішень
цілком невизначених матричних задач Нехарі та узагальнених
бідотичних задач Шура–Неванлінни–Піка, 1981 та 1983 у спіль-
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них з М.Г.Крейном працях обчислив ентропію рішень цих задач.
Досліджував узагальнені бідотичні задачі продовження
М.Г.Крейна гвинтових і додатно-визначених матриць-функцій та
резольвентних матриць (у значенні Крейна) цих задач, розвинув теоірю право- та ліво- строго регулярних J-внутрішніх матриць-функцій як резольвентних матриць строго цілком невизначених узагальнених бідотичних задач Шура–Неванлінни–
Піка та, розвиваючи метод Крейна стосовно рішень обернених
задач, застосував одержані результати до обернених задач для
канонічних диференціальних систем (у 1992-2010 разом з
Г.Дімом).
Узагальнив відомі в теорії керування результати щодо нерівності Калмана–Якубовича–Попова на випадок необмежених та
необмежено оборотних рішень цих нерівностей (разом з
М.А.Каашуком і Д.Піком для систем з дискретним часом, разом
з О.Стеффансом – для систем з неперервним часом). Дістав
результати з теорії пасивних лінійних стаціонарних систем розсіяння (разом з М.А.Нудельманом) та поширив їх на випадок
нестаціонарних систем з дискретним часом (разом з
М.А.Каашуком і Д.Піком). Разом зі своїм учнем С.М.Сапрікіним і
Дж.Ровняком узагальнив результати стосовно зображення матриць-функцій за Дарлінгтоном та характеристичних функцій
стисків у просторі Понтрягіна. Розв’язав задачі відновлення
J pq -внутрішньої матриці-функції за її блоками, а також пов’язані
з ними задачі (разом з Б.Кіретейном та Б.Фрітцше). У 2003-2010
розвинув теорію пасивних лінійних стаціонарних систем у новому напрямі – «стан/сигнал» систем (для систем з дискретним
часом – разом з О.Стеффансом, для систем з неперервним
часом – разом з М.Курулою). Разом зі своєю ученицею
Л.А.Симаковою дістав результат про гранічні значення межі
монотонної послідовності J-стискальних матриць-функцій, з
якого, зокрема, випливає, що нескінченний добуток елементарних множників Бляшке–Потапова є J-внутрішньою матрицеюфункцією. Цей результат узагальнює відомий раніше для випадку J = I m (1976).
Разом зі своєю ученицею Н.О.Роженко одержав нове зображення матриць опору – матриць-функцій класу Каратеодорі–Рісса–Херглотца, що мають мероморфне псевдопродов-
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ження. Це зображення застосоване до досліджень пасивних
систем зі втратами (2005-2010).
У спільній з В.А.Якубовичем праці дістав критерій напівобm
меженості квадратичного функціонала на просторі Харді H 2 ,
який у подальшому дав змогу співавторові значно поліпшити
його відомі результати в теорії абсолютної стійкості лінійних
систем з нелінійним зворотним зв’язком.
У співавторстві з Г.Дімом написав монографію «J-contractive
matrix valued functions and related topics».
Донька Зоя – математик.

Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Биобиблиография, вып. 1. АЛ. – М., 1969. – С. 65 (10 назв.).
Наукові праці Д.З.Арова // Наукові школи Південноукраїнського
державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. – О.,
2007. – С. 86-91 (101 назва).

Прямая и обратная асимптотические задачи рассеяния для систем Дирака-Крейна / соавт. Г.Дим // Функц. анализ и его приложения.
– 2007. – Т. 41, № 3. – С. 17-33.
J p,m -внутренние дилатации матриц-функций класса Каратеодори,
имеющих псевдопродолжение / соавт. Н.А.Роженко // Алгебра и анализ. – 2007. – Т. 19, № 3. – С. 76-105.
К теории пассивных систем сопротивления с потерями каналов
рассеяния / соавт. Н.А.Роженко // Зап. науч. семинара ЛОМИ. – 2008.
– Т. 355. – С. 37-71.
J-constractive matrix valued functions and related topics. –
Cambridge : Univ. Press, 2008. – XII,575 p. – (Encyclopedia of
Mathematics and its Applications ; vol. 116).

История отечественной математики. В 4 т. Т. 4, кн. 1. 1917-1967. –
К., 1970. – С. 697.
Очерки развития математики в СССР. Теоретическая математика.
Прикладные вопросы математики. – К., 1983. – С. 407, 413.
Arov D.Z. The influence of V.P.Potapov and M.G.Krein on my scientific
work // Operator Theory : Advances and Applications. – 1994. – Vol. 72 :
Matrix and Operator Valued Functions : The Vladimir Petrovich Potapov
Memorial Volume. – P. 1-16.
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ЕСУ. Т. 1. А. – К., 2001. – С. 658.
Одесские ученые-евреи // Мигдаль-Times. – 2003. – № 5. – С. 7-9 :
фот.
Видные ученые Одессы : доктора наук и профессора. – О., 2005. –
С. 16-17 : портр.
Abo Akademis Doktorspromotion den 20 Maj 2005. – [2005]. – P. 6-7 :
phot.
Аров Д.З. Влияние В.П.Потапова на мою научную работу // Это
было недавно, это было давно... / сост. И.А.Болдырев. – О., 2006. –
С. 14-18.
Наукові школи Південноукраїнського державного педагогічного
університету імені К.Д.Ушинського. – О., 2007. – С. 83, 85 (портр.), 86.
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АСЛАНОВ
Сергій Костянтинович
18 с ерп. 1929
Народився в Астрахані в сім’ї лікаря. 1947 р. закінчив із золотою медаллю середню школу в Саратові. У 1947-1952 вчився
на механіко-математичному ф-ті Саратовського ун-ту; у 19521955 – в аспірантурі по кафедрі теоретичної механіки під керівництвом С.В.Фальковича; працював асистентом кафедри математичного аналізу. 1956 захистив у Саратовському ун-ті кандидатську дисертацію «Обтікання клиноподібних тіл газовим
потоком» (опоненти: Ф.І.Франкль, М.Г.Чудаков). Наступного
року дістав вчене звання доцента.
1965 р. переїхав до Одеси і очолив кафедру теоретичної
механіки ОДУ. 1969 захистив в ОДУ докторську дисертацію
«Дослідження стійкості ударно-детонаційних процесів і горіння»
(опоненти:
Х.А.Рахматулін,
М.Ф.Широков,
С.А.Абруков,
Й.З.Фішер; консультант К.І.Щолкін), наступного року дістав вчене звання професора. 1975 під керівництвом ученого на кафедрі теоретичної механіки було відкрито нову навчальну спеціальність – «механіка» зі спеціалізацією з аерогідромеханіки та
газової динаміки і створено навчальну лабораторію з аерогідродинаміки. Він також створив при цій кафедрі науководослідний сектор, який тривалий час виконував теоретичні роботи зі спеціальної тематики оборонного призначення. Учений
має 4 авторські свідоцтва, його винаходи впроваджені на оборонних підприємствах. У 1991-2005 рр. керував такими проектами, що розроблялися на кафедрі: чисельне моделювання
процесів поширення вибухових хвиль, математичні дослідження меж існування і стійкості стаціонарного перебігу Куетта рідини зі змінними фізичними властивостями, чисельні дослідження
процесів виникнення і поширення детонаційних і вибухових
хвиль; організував та очолив міський науковий семінар із синергетики при Південному науковому центрі НАНУ.
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Член ученої ради ОНУ; заступник відповідального редактора
наукового збірника «Фізика аеродисперсних систем», член редколегії «Вісника Одеського університету» та «Odessa Astronomical Publications».
Член Академії економічної кібернетики України, Одеської
академії історії і філософії природничих і технічних наук, національних комітетів з теоретичної та прикладної механіки України
і Росії, Державної акредитаційної комісії України, Європейського т-ва аерозольних досліджень та Міжнародного ін-ту горіння
(США).
Під науковим керівництвом ученого було захищено
15 кандидатських та 2 докторські дисертації.
Автор понад 400 праць. Вихованець наукової школи газової
динаміки трансзвукових течій С.В.Фальковича. Дістав оригінальні результати у цій галузі, розвинув власний напрям з динаміки рідини зі змінною в’язкістю в умовах стаціонарного теплообміну. Знайшов точні аналітичні розв’язки низки нелінійних крайових задач, які були узагальненням відомих класичних результатів для випадків постійної в’язкості. В галузі теорії горіння і
вибуху і, зокрема, стійкості цих процесів, належить до наукової
школи К.І.Щолкіна. Створив власну наукову школу в галузі гідродинаміки, газодинаміки і теорії горіння і вибуху, яка дістала
світове визнання. У 1980-х рр. почав дослідження в галузі математичного моделювання процесів у рідких аерозольних системах, одержав оригінальні результати щодо кінетики формування цих систем, руйнування рідких поверхонь і розпаду струменів, а також розпаду метеорних тіл, що влітають в атмосферу, процесів вибуху горючих аерозолів. Автор низки філософських праць, присвячених методології основоположних принципів
механіки і фізики.

Методологическое введение в механику : учеб. пособие. – О.,
1987. – 38 с. : рис.
Интегральная теория взрывных волн / соавт. О.С.Голинский ; АН
Украины, Ин-т геофизики. – К., 1993. – 30 с. – Препринт.
Методология и эволюция принципа относительности / АН Украины, Ин-т геофизики. – К., 1993. – 16 с. – Препринт.
Кинетика дробления жидких частиц в потоке газа и детонация аэрозоля / АН Украины, Ин-т геофизики. – К., 1996. – 41 с. – Препринт.
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О самоорганизации структуры процессов горения и взрыва // Научные труды Одесской академии истории и философии естественных
наук. – О., 2003. – С. 5-12.

Саратовский университет, 1909-1959. – Саратов, 1959. – С. 150.
Асланов С.К. Дослідження в галузі механіки // Ювілейна наукова
сесія, присвячена 100-річчю ОДУ. Фізико-математичні науки, астрономія, географія, геологія : тез. доп. Одеса, 26-27 трав. 1965 р. – О.,
1965. – С. 38-41.

Про С.К.Асланова. – С. 39, 40.

Асланов С.К. Про дослідження в галузі теоретичної механіки // Матеріали ювілейної наукової сесії університету, присвяченої 50-річчю
Великої Жовтневої соціалістичної революції. – О., 1968. – С. 148-150.

Про С.К.Асланова. – С. 148.

Історія Одеського університету за 100 років. – К., 1968. – С. 299.
Механика в СССР за 50 лет. В 4 т. Т. 2. Механика жидкости и газа.
– М., 1970. – С. 34, 372, 387.
Одесский университет, 1865-1990. – К., 1991. – С. 97.
Асланов С.К. Теоретическая механика в Одесском университете /
С.К.Асланов, И.И.Голотюк // Очерки развития науки в Одессе. – О.,
1995. – С. 26-28.

Про С.К.Асланова. – С. 28.

Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. довід. Т. 2. А–І. – О., 2000. –С. 60-62 : портр. – Бібліогр. : с. 62. – Там
само. – 2-ге вид., допов. – 2005. – С. 67-69. – Бібліогр. : с. 69.
ЕСУ. Т. 1. А. – К., 2001. – С. 748.
Научные труды Одесской академии истории и философии естественных наук. – О., 2003. – С. 183.
Асланов Сергей Константинович // Видные ученые Одессы : доктора наук и профессора. – О., 2005. – С. 17-18 : портр.
http://www.mex.on.edu.ua/department/prepod/1/
http://www.emomi.com/history/mechanics_odessa/university/aslanov.h
tm
http://www.wikipedia.org/.../Асланов_Сергей_Константинович
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БОБРОВ
Олександр Олександрович
10( 23) лют. 1912 – 30 б ерез. 1989
Народився в Єйську, Донського округу (нині – Краснодарський край, РФ), у робітничій сім’ї. У 1930-1931 рр. вчився на механіко-математичному відділенні робітфаку при МДУ, у 19311935 – на механіко-математичному ф-ті МДУ, у 1935-1938 – в
аспірантурі при Ін-ті математики та механіки МДУ. Учень
О.Я.Хінчина, А.М.Колмогорова. Водночас працював асистентом кафедри вищої математики Московського гідрометеорологічного ін-ту. 1938 захистив кандидатську дисертацію з теорії
ймовірностей, присвячену закону великих чисел для додатних
випадкових величин. У 1938-1943 рр. працював доцентом кафедри математичного аналізу фізико-математичного ф-ту Саратовського ун-ту. У 1943-1944 був доцентом кафедри математичного аналізу Ростовського ун-ту, який під час евакуації працював у м. Ош, Киргизької РСР. У 1944-1952 завідував кафедрою математичного аналізу Чернівецького ун-ту. У 1952-1954
працював у Київському ун-ті (доцент кафедри теорії ймовірностей, доцент кафедри алгебри і теорії ймовірностей).
1954 р. переїхав до Одеси. У 1954-1972 викладав в Одеському технологічному ін-ті ім. М.В.Ломоносова. Був доцентом
кафедри вищої математики та теоретичної механіки, з 1963
очолював кафедру вищої математики. З 1954 працював за сумісництвом на кафедрі математичного аналізу фізикоматематичного ф-ту ОДУ, викладав курс теорії ймовірностей та
спецкурси з теорії випадкових процесів, теорії інформації, математичної теорії масового обслуговування та ін. З 1963 також
за сумісництвом викладав у Політехнічному ін-ті. У 1972-1987
працював в Ін-ті інженерів морського флоту, доцент кафедри
вищої математики.
Учнями вченого були І.Н.Вербицька і Д.З.Аров.
Спеціаліст у галузі теорії ймовірностей. Займався підсиленим законом великих чисел. Довів теорему про підсилений за-
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кон великих чисел для залежних випадкових величин, дав уточнену форму цього закону. Досліджував відносну стійкість сум
додатних випадкових величин і одержав необхідні та достатні
умови відносної стійкості. Вивчав порядок максимального члена в сумі незалежних однаково розподілених випадкових величин.

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 2. Биобиблиография. – М., 1959. – С. 81 (15 назв.).
Українська математична бібліографія, 1917-1960. – К., 1963. –
С. 32 (18 назв.).
Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Биобиблиография, вып. 1.
А–Л. – М., 1969. – С. 148-149 (8 назв.).

Александров П.С. Математика в Московском университете в
XX веке (до 1940 г.) / П.С.Александров, Б.В.Гнеденко, В.В.Степанов //
Историко-математические исследования. – М., 1948. – Вып. 1. –
С. 26.
Математика в СССР за тридцать лет, 1917-1947. – М. ; Л., 1948. –
С. 711, 713.
Гнеденко Б.В. Развитие теории вероятностей на Украине /
Б.В.Гнеденко, И.И.Гихман // Историко-математические исследования.
– М., 1956. – Вып. 9. – С. 525.
Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 1. Обзорные статьи. – М., 1959. – С. 790.
Саратовский университет, 1909-1959. – Саратов, 1959. – С. 140.
Одесский институт инженеров морского флота, 50 лет. – М., 1980.
– С. 43.
Очерки развития математики в СССР. Теоретическая математика.
Прикладные вопросы математики. – К., 1983. – С. 509.
Одесский национальный морской университет. История. Люди.
Современность, 1930-2005. – О., 2005. – С. 100.
Одесская национальная академия пищевых технологий. – О.,
2007. – С. 117-118.
Сторожук М.С. До 80-річчя кафедри «Вища і прикладна математика» // 63-я наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, 18-20 трав. 2010 р. /
ОНМУ. – О., 2010. – С. 96.
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БРОДСЬКИЙ
Михайло Самійлович
6( 19) лис топ. 1913 – 7 груд. 1989
Народився в Одесі в сім’ї годинникаря. 1930 р. закінчив
профшколу «Метал» і почав працювати токарем на заводі
ім. Січневого повстання. Водночас учився в Індустріальному
ін-ті. 1933 перевівся на 3-й курс вечірнього відділення фізикоматематичного ф-ту ОДУ, який закінчив 1936. У 1936-1939 вчився в аспірантурі на кафедрі геометрії (науковий керівник
Е.Х.Гохман). У 1935-1940 викладав математику в середній
школі № 92, у 1935-1936 – в Одеському ін-ті інженерів зв’язку;
1938 став асистентом кафедри геометрії ОДУ та асистентом
кафедри математики Одеського ін-ту консервної промисловості, у 1940-1941 – доцентом цього ін-ту. Стажувався кілька місяців у МДУ під керівництвом О.П.Нордена; 1940 захистив в ОДУ
кандидатську дисертацію «Конгруенції прямих еліптичного простору» (опоненти: О.П.Норден, Я.С.Дубнов), яка наступного
року вийшла окремою книжкою у видавництві «Советская наука».
1941 р. евакуювався у Чкаловську (Оренбурзьку) обл. Працював у радгоспі «Червоне козацтво», був також позаштатним
науковим співробітником Чкаловського обласного ін-ту вдосконалення учителів. З 1942 до 1945 служив в армії. Воював рядовим стрільцем, брав участь у боях під Сталінградом, був тяжко
поранений. У званні молодшого лейтенанта служив військовим
перекладачем при штабі 38-ї армії. Брав участь у звільненні
України, Румунії, Угорщини, Австрії. Нагороджений орденом
Вітчизняної війни 1-го ступеня, 6 медалями.
У 1945-1949 рр. – доцент кафедри математики Одеського
ін-ту інженерів мукомельної промисловості. 1946 Б.Я.Левін запросив його на роботу в Одеський педагогічний ін-т; працював
там до 1984: спочатку асистентом, потім старшим викладачем,
доцентом, професором. У 1957-1963 очолював кафедру математики, у 1963-1974 – кафедру вищої математики, у 1974-1977
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– кафедру геометрії; у 1977-1979 – професор кафедри геометрії, з 1979 був професором-консультантом цієї ж кафедри. Читав курси аналітичної геометрії, проективної геометрії, афінної
геометрії, функціонального аналізу, лінійної алгебри. До 1955
за сумісництвом викладав в ОДУ диференціальну геометрію та
основи геометрії. Також за сумісництвом працював в Одеському електротехнічному ін-ті зв’язку. Лекції відзначалися продуманістю, обгрунтованістю та точністю.
1962 р. захистив докторську дисертацію «Спектральний
аналіз лінійних органічних операторів з цілком безперервною
уявною компонентою», через два роки дістав звання професора.
Брав участь у Міжнародному конгресі математиків (Москва,
16-26 серп. 1966 р.), де виступив із доповіддю. Читав лекції у
Школі юних математиків, організованій при педагогічному ін-ті.
Учнями М.С.Бродського були Г.Е.Кіселевський, Л.Є.Ісаєв,
Я.С.Шварцман, В.І.Годіч.
Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник народної освіти
УРСР».
Автор понад 40 праць. Працював над теорією несамоспряжених операторів, разом з М.С.Лівшицем і В.П.Потаповим
узагальнив поняття характеристичної матриці-функції, поширив
визначення характеристичної матриці-функції на довільні обмежені оператори з цілком неперервною уявною частиною і
показав, що при цьому зберігаються основні властивості характеристичної матриці-функції; довів важливу теорему про жорданові клітини нескінченновимірних операторів, успішно розвивав теорію одноклітинних операторів. Зробив вагомий внесок у
теорію мультиплікативного уявлення аналітичних операторфункцій. Свої результати узагальнив у монографії «Треугольные и жордановы представления линейных операторов» (перекладена англійською мовою). Автор підручника з афінної
геометрії для вищої школи та методичного посібника з геометрії для середньої школи.
Син Володимир – математик.

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 2. Биобиблиография. – М., 1959. – С. 98 (11 назв.).
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Українська математична бібліографія, 1917-1960. – К., 1963. –
С. 45-46 (15 назв.).
Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Биобиблиография. – М.,
1969. – С. 178 (15 назв.).

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 1. Обзорные статьи. – М., 1959. – С. 717, 768, 769.
Бланк Я.П. Обзор работ по геометрии на Украине за 50 лет (19171967) / Я.П.Бланк, Е.П.Сенькин // Укр. геометр. сб. – 1968. – Вып. 5-6.
– С. 9.
Вчені вузів Української РСР. – К., 1968. – С. 75.
Синюков М.С. Про розвиток досліджень з геометрії в ОДУ ім.
І.І.Мечникова за роки радянської влади // Матеріали ювілейної наукової сесії університету, присвяченої 50-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. – О., 1968. – С. 139.
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Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова : вчора і сьогодні. – О., 2005. – С. 65.
Гроссман Л.З. Михаил Самойлович Бродский // Это было недавно,
это было давно... / сост. И.А.Болдырев. – О., 2006. – С. 136-141.
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БУРИШКІН
Михайло Леонідович
4 с ерп. 1940 – 16 верес . 1995
Народився в Одесі в сім’ї вузівських викладачів. 1957 р. закінчив середню школу із золотою медаллю і вступив на судномеханічний ф-т Одеського ін-ту інженерів морського флоту
(ОІІМФ). 1962 закінчив ін-т з відзнакою, набувши спеціальність
інженера з суднових машин та механізмів. До аспірантури ін-ту
вступив через рік, під час якого працював інженеромконструктором на Одеському судноремонтному заводі № 1.
1967 захистив кандидатську дисертацію «Поздовжні коливання
валових ліній» (науковий керівник А.А.Старосельський, опоненти: Я.Л.Нудельман, А.В.Козьміних) і здобув учений ступінь кандидата технічних наук. Короткий час викладав у Бакинському
філіалі ін-ту. 1968 став старшим викладачем кафедри теоретичної механіки Одеського інженерно-будівельного ін-ту, яку очолював М.Г.Крейн. Працював в ін-ті до кінця життя. 1970 дістав
наукове звання доцента.
У цей період учений займався теоретичними узагальненнями та розвитком методів розрахунку регулярних систем, запропонованих у кандидатській дисертації. Найбільш цікавими та
практично доцільними виявилися результати, одержані на стику
механіки й теорії зображення груп, застосувати яку запропонував М.Г.Крейн.
У середині 1970-х років в результаті співпраці вченого з
ін-том «УкрНДІпроектстальконструкція» (м. Київ) було розроблено потужний обчислювальний комплекс ПАРСЕК, орієнтований на проведення статичних та динамічних розрахунків симетричних просторових конструкцій. Провадилися також спільні
дослідження з лабораторією математичної фізики Фізикотехнічного ін-ту АН СРСР, з кафедрами теорії пружності Державного і Технічного ун-тів, з Державним оптичним ін-том (всі –
Ленінград). Результати досліджень були впроваджені в різні
сфери практичної діяльності: для розрахунків тунелю Київсько-
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го метрополітену, телебашти у м. Алма-Аті, кришки та оболонки
атомного реактора, шестерень та ободу автомобільних коліс
для Волзького автомобільного заводу, несучої опори дзеркала
космічного телескопа.
1985 р. в Ленінградському політехнічному ін-ті Буришкін захистив докторську дисертацію «Ефективні методи розв’язання
задач лінійної механіки для симетричних пружних систем» і
здобув науковий ступінь доктора технічних наук. 1986 обраний
завідувачем кафедри теоретичної механіки, наступного року
дістав наукове звання професора.
Протягом десяти років (1975-1985) учений керував роботою
наукового семінару «Узагальнені симетричні задачі лінійної
механіки». Результатом діяльності учасників семінару стали
дослідження розподілу температур та напруг у корпусах гідромоторів, зразків з композиційних матеріалів циклічної структури
та ін. Багато хто з учасників семінару підготував та успішно
захистив дисертацію.
Буришкін щороку виступав з доповідями: на І та
ІІ міжнародних симпозіумах українських інженерів-механіків
(1993, 1995, Львів), ІІ міжнародній науково-технічній конференції «Актуальні проблеми фундаментальних наук» (1994, Москва), IV міжнародному конгресі з дослідження руйнування матеріалів (1994, Сен-Жермен, Франція), ІІІ інтернаціональному
конгресі з промислової та прикладної математики (1995, Гамбург, Німеччина). Всього прочитав понад 60 доповідей.
1992 р. вчений був обраний членом-кореспондентом, а невдовзі дійсним членом Інженерної академії України, заступником
голови Одеського відділення академії, керівником відділу інформатики і механіки. 1992 під егідою академії на базі Інженернобудівельного ін-ту організував X школу-семінар «Методи кінцевих і граничних елементів у будівельній механіці». У 1992-1995
вчений отримав три гранти на розвиток його тематики фундаментальних досліджень від Державного комітету з науки й нових технологій України.
Автор понад 90 наукових праць, у тому числі однієї монографії та шести міні-монографій.
Майстер спорту СРСР з баскетболу, призер та учасник багатьох змагань.
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ВАЙСФЕЛЬД
Наталія Данилівна
5 лип. 1966
Народилась у Києві, батьки – лікарі-невропатологи. Батько,
Д.Н.Вайсфельд, – кандидат медичних наук, багато років працював у Лермонтовському санаторії в Одесі, де йому встановлено меморіальну дошку. Мати, І.В.Галіна, – доктор медичних
наук.
У 1983-1989 рр. вчилася на механіко-математичному ф-ті
ОДУ, закінчила ун-т з відзнакою. Учениця Г.Я.Попова. У 19841988 також працювала в Обчислювальному центрі Обласної
ради профспілок, у 1988-1990 – в Обчислювальному центрі
ОДУ. З 1990 працює на кафедрі методів математичної фізики:
асистент (1992-1995), доцент (1995-2007), професор (з 2007).
1995 р. захистила в ОДУ кандидатську дисертацію «Нестаціонарні задачі дифракції хвиль на пружних циліндричних тілах» (науковий керівник В.Г.Попов, опоненти: І.Ф.Шумлянський,
А.С.Семенов). 2005 захистила в Ін-ті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача (Львів) докторську дисертацію «Нестаціонарні задачі пружності для тіл з границями й
дефектами у циліндричній та сферичній системах координат»
(науковий консультант В.Г.Попов, опоненти: І.Г.Селезов,
В.В.Мелешко, В.В.Михаськів, Р.М.Кушнір).
Член редколегії «Вісника ОНУ. Сер. Математика. Механіка».
Член ради із захисту кандидатських дисертацій ІМЕМ. Учасник
численних конференцій.
Читає курси рівнянь у частинних похідних, теорії ймовірностей та математичної статистики, аналізу даних, рівнянь математичної фізики, динамічних задач теорії пружності, методів
ортогональних багаточленів, спеціальних функцій.
Автор понад 100 наукових праць. Основними галузями досліджень є математичне моделювання у динамічній механіці
руйнування, змішані задачі математичної фізики, задачі динамічної теорії пружності, задачі розсіяння пружних та акустичних
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хвиль. Цікавиться також питаннями, пов’язаними з диференціальними рівняннями зі змінними коефіцієнтами, методами
розв’язання сингулярних інтегральних рівнянь і застосуваннями
теорії операторів у механіці та фізиці.
Основні результати одержані у галузі динамічної теорії пружності, де Н.Д.Вайсфельд розробила новий метод розв’язання
задач динаміки для тіл, які описуються у циліндричній та сферичній системах координат, на його основі вдалося знайти точні рішення деяких нових динамічних задач, а також дослідити
нові за постановкою задачі.

Дифракция плоской гармонической волны Релея на круговом упругом включении, расположенном в упругой полуплоскости / соавт.
В.Г.Попов // Вісн. Одес. держ. ун-ту. – 1999. – Т. 4, вип. 4 : Фіз.-мат.
науки. – С. 154-159.
К решению динамических задач о концентрации упругих напряжений возле дефектов на цилиндрических поверхностях / соавт.:
Г.Я.Попов, Ю.С.Морозов // Прикл. механика. – 1999. – Т. 35, № 1. –
С. 28-34.
Динамічна нестаціонарна змішана задача для зрізаного кругового
порожнистого конуса / співавт. Г.Я.Попов // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.
мех.-мат. – 2000. – Вип. 57. – С. 133-136.
Дифракция импульса на оболочке, расположенной в акустическом
пространстве на расстоянии от жесткого дна / соавт. В.Г.Попов // Изв.
РАН. Механика твердого тела. – 2000. – № 4. – С. 173-179.
The diffraction of the longitudinal share wave on the hollow thick circular cylinder which is situated in the elastic halfspace // Operator Theory :
Advances and Applications. – 2000. – Vol. 117. – P. 387-392.
Динамическая задача кручения полого усеченного конуса // Мат.
методи та фіз.-мех. поля. – 2001. – Т. 44, № 4. – С. 135-139.
Динамическая задача о концентрации упругих напряжений возле
конического включения // Теорет. и прикл. механика. – 2001. –
Вып. 34. – С. 131-137.
Задача о напряженном состоянии упругой среды, содержащей конический дефект / соавт.: А.И.Пастух, Г.Я.Попов // Bicн. Дніпропетр.
ун-ту. Сер. Фіз.-мат. науки. – 2001. – Вип. 4, т. 1. – С. 16-24.
Нестационарная динамическая задача кручения полого упругого
цилиндра // Bicн. Одес. держ. ун-ту. Сер. Фіз.-мат. науки. – 2001. –
Т. 6, вип. 3. – С. 95-99.
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О концентрации напряжений возле полубесконечной цилиндрической трещины при ударном загружении упругой среды центром вращения / соавт. Г.Я.Попов // Прикл. математика и механика. – 2001. –
Т. 65, вып. 3. – С. 525-535.
Напружений стан пружного циліндра під дією осесиметричного навантаження // Машинознавство. – 2002. – № 11. – С. 20-24.
Нестационарные динамические задачи концентрации упругих напряжений возле сферического дефекта / соавт. Г.Я.Попов // Изв. РАН.
Механика твердого тела. – 2002. – № 3. – С. 90-103.
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впливі на нього ударного навантаження // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Фіз.мат. науки. – 2003. – № 5. – С. 28-36.
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Київ. ун-ту . Сер. Фіз.-мат. науки. – 2003. – № 4. – С. 285-286.
Определение волнового поля внутри полого упругого цилиндра
под действием осесимметричной нестационарной нагрузки // Акуст.
вісн. – 2003. – Т. 6, № 3. – С. 21-27.
Удар кругового полого конечного цилиндра о неподвижную преграду // Теорет. и прикл. механика. – 2003. – Вып. 37. – С. 162-167.
Напружений стан пружного скінченного циліндра під дією вісесиметричного нестаціонарного навантаження // Машинознавство. –
2004. – № 9. – С. 10-14.
Нестационарная задача концентрации напряжений вблизи сферической трещины, расположенной внутри усеченного конуса // Мат.
методи та фіз.-мех. поля. – 2004. – Т. 47, № 3. – С. 134-143.
Нестаціонарна задача концентрації напружень біля сферичної
тріщини, що розташована усередині двічі зрізаного кругового конуса //
Машинознавство. – 2004. – № 4. – С. 17-23.
Напряженное состояние неограниченной упругой среды, ослабленной монетообразной межфазной трещиной // Теорет. и прикл.
механика. – 2005. – Вып. 41. – С. 26-30.
Нестационарные задачи дифракции упругих волн на дефектах в
сферически слоистых средах // Изв. РАН. Механика твердого тела. –
2005. – № 3. – С. 74-86.
Нестационарные задачи концентрации упругих напряжений возле
конического дефекта // Прикл. математика и механика. – 2005. –
Т. 69, вып. 3. – С. 469-480.
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Рівняння математичної фізики. Метод інтегральних перетворень :
навч. посіб. / співавт.: В.В.Реут, Г.Я.Попов. – О. : Астропринт, 2005. –
183, [1] с.
Осесимметричная задача для полого упругого усеченного конуса
при воздействии ударной нагрузки / соавт. Г.Я.Попов // Вестн. Донец.
ун-та. Сер. А. Естественные науки. – 2006. – Вып. 43. – С. 26-31.
Нестаціонарне закручування вала зi сферичною тріщиною // Фіз.хім. механіка матеріалів. – 2007. – № 6. – С. 75-81.
Соударение конечного упругого цилиндра с жесткой преградой //
Прикл. механика. – 2007. – № 9. – С. 26-30.
Смешанная краевая задача теории упругости для четверти пространства / соавт. Г.Я.Попов // Изв. РАН. Механика твердого тела. –
2009. – № 5. – С. 68-89.
Mixed boundary value problem of elasticity for a quarter spase /
coauth. G.Ya.Popov // Mechanics of Solids. – 2009. – Vol. 44, N 5. –
P. 712-728.

33

ВАРБАНЕЦЬ
Павло Дмитрович
18 лис топ. 1936
Народився в Одесі в сім’ї болгарських переселенців, потомствених селян. Батька було репресовано, вихованням дітей
займалася мати. Закінчив школу № 47. 1959 р. з відзнакою закінчив ОДУ, 1962 – аспірантуру в Ін-ті математики
ім. В.О.Стеклова АН СРСР (Москва) за фахом «теорія чисел».
З 1962 працює в ОДУ, спочатку асистентом, старшим викладачем, з 1972 – доцентом кафедри алгебри та теорії чисел, з
1978 – завідувач цієї кафедри (з 2002 – кафедра комп’ютерної
алгебри і дискретної математики), єдиної в Україні, де готують
фахівців з аналітичної теорії чисел.
1965 р. захистив у Саратовському ун-ті кандидатську дисертацію «Аналітична теорія порівнянь за модулем, що дорівнює
степеню простого числа» (науковий керівник О.Г.Постніков,
опоненти: Д.М.Ленський, Б.М.Бредіхін). У 1969-1970 стажувався
в ун-ті ім. Е.Лоранда (Будапешт). 1995 захистив у Київському
ун-ті докторську дисертацію «Асимптотичні задачі теорії чисел»
(опоненти: І.Катаї, В.І.Берник).
Читає курси: комп’ютерна алгебра, лінійна алгебра, теорія
інформації та кодування, теорія чисел, модулі, ідеали та багатовиди; спецкурси: тригонометричні суми, аналітична теорія
чисел, асимптотичні задачі теорії чисел, тригонометричні суми
на випадкових послідовностях, узагальнена задача дільників,
арифметичні коди.
Член редколегії «Вісника ОНУ. Сер. Математика. Механіка»,
«Наукових записок Міжнародного гуманітарного університету»,
«Annals Scientarum Budapest E.L. University». Брав участь у
багатьох всесоюзних, українських і міжнародних конференціях
та конгресах.
Під його керівництвом було захищено 12 дисертацій, його
учнями є Ф.Б.Ковальчик, Г.С.Бєлозьоров, Н.А.Фугело,
П.А.Заржицький, С.Ф.Федоровський, У.Б.Жанбирбаєва.
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Автор понад 120 наукових праць. Послідовник наукової школи І.М.Виноградова, І.Катаї. Очолює в Україні наукову школу з
теорії чисел. Основними напрямами досліджень є аналітична
та алгебраїчна теорія чисел, метод тригонометричних сум,
діофантові рівняння, криптосистеми з відкритим ключем, статистичні методи в економіці. Застосовує аналітичну теорію чисел
у різних галузях знань. У 1960-ті рр. виконав дослідження в
галузі теорії кодування, у 1976-1986 брав участь у розробці
методів розпізнавання спадкових захворювань людини (разом з
Б.Я.Рєзником), досліджував вплив полімерних матеріалів на
здоров’я людини (разом з Л.М.Шафраном), розробляв методи
статистичного аналізу у фонетичних дослідженнях (разом з
Т.О.Бровченко, Е.А.Нушикян, І.І.Русановою).
Дружина вченого, С.К.Астахова, працює в галузі обчислювальної математики, викладає математику.

Diophantine equations with quadratic forms // Наук. зап. Міжнар. гуманіт. ун-ту. – 2004. – Т. 1. – С. 132-147.
Diophantine equations with quadratic forms / coauth. G.Belozorov //
Annales Univ. Sci. Budapest, Sect. Comp. – 2004. – Vol. 23. –
P. 107-121.
Integer primitive points on elliptic conus in arithmetic progression //
Annales Univ. Sci. Budapest, Sect. Comp. – 2004. – Vol. 24. – P. 93-108.
On the number of primitive integer points on elliptic cones // Annales
Univ. Sci. Budapest, Sect. Comp. – 2006. – Vol. 26. – P. 146-160.
On divisor function over Z[i] // Annales Univ. Sci. Budapest, Sect.
Comp. – 2007. – Vol. 27. – P. 75-90.
Линейная алгебра: (решение типовых задач) : метод. указания для
студ. 1-го курса / соавт. О.В.Савастру. – О., 2007-2008.

Ч. 1. – 2007. – 35 с.
Ч. 2. – 2008. – 50 с.
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Матвієнко Т.І. Про розвиток теорії апроксимацій, загальної теорії
рівнянь в частинних похідних і теорії чисел в Одеському університеті //
Матеріали ювілейної наукової сесії університету, присвяченої
50-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. – О., 1968. –
С. 150.
Одесский университет, 1865-1990. – К., 1991. – С. 96.
Варбанец П.Д. О математиках Одессы / П.Д.Варбанец [и др.] //
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ВАСИЛЕВСЬКИЙ
Микола Леонідович
21 с іч. 1948
Народився в Одесі. Батько, Л.С.Василевський, – викладач
Одеського інженерно-будівельного ін-ту, мати, М.М.Кривцова, –
доцент механіко-математичного ф-ту ОДУ. 1966 р. закінчив
середню школу і вступив на механіко-математичний ф-т ОДУ,
закінчив його 1971. На третьому курсі почав займатися науковою роботою. Учень Г.С.Литвинчука. У 1971-1973 вчився в аспірантурі по кафедрі математичного аналізу, 1973 захистив в
ОДУ кандидатську дисертацію «Теорія Нетера одного класу
інтегральних операторів з полярно-логарифмічними ядрами»
(науковий керівник Г.С.Литвинчук, опоненти: Ф.Д.Гахов,
Е.І.Зверович). За дослідження у цій галузі М.Л.Василевський
одержав премію ім. М.Островського, що призначалася молодим
українським ученим.
У 1974-1993 рр. працював на кафедрі математичного аналізу ОДУ (1974 – асистент, 1975-1982 – старший викладач, 19821989 – доцент, 1989-1993 – професор). 1982 захистив в ОДУ
докторську дисертацію «Багатовимірні сингулярні інтегральні
оператори з розривними класичними символами». Читав курси
математичного аналізу, функціонального аналізу, спецкурс
«Банахові алгебри». Після того, як Г.С.Литвинчук залишив ОДУ,
очолював кафедральний науковий семінар з крайових задач та
сингулярних інтегральних рівнянь.
З 1993 р. працює у Мексиці, у відділенні математики Науково-дослідного центру Національного політехнічного ін-ту
(CINVESTAV, м. Мехіко). Його дослідження підтримані мексиканським грантом CONACYT.
Основні наукові інтереси пов’язані з теорією операторів і
функціональних просторів, зокрема, учений досліджує властивості тепліцевих операторів на просторах типу Бергмана. Він
розвинув теорію багатовимірних тепліцевих операторів, розробив розривну теорію широких класів багатовимірних сингуляр-
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них операторів. Вивчає різні алгебри, зокрема банахові,
С*-алгебри.

О керн-функции Бергмана в кватернионном анализе / соавт.
М.В.Шапиро // Изв. вузов. Математика. – 1998. – № 2. – С. 84-88.
Bergman-Toeplitz operators: radial component influence / coauth.
S.M.Grudsky // Integral Equations Operator Theory. – 2001. – Vol. 40,
N 1. – P. 16-33.
Toeplitz operators on the unit ball in C n with radial symbols / coauth.:
S.M.Grudsky, A.N.Karapetyants // J. of Operator Theory. – 2003. –
Vol. 49, N 2. – P. 325-346.
Dynamics of properties of Toeplitz operators with radial symbols /
coauth.: S.M.Grudsky, A.N.Karapetyants // Integral Equations Operator
Theory. – 2004. – Vol. 50, N 2. – P. 217-253.
Dynamics of properties of Toeplitz operators on the upper half plane:
parabolic case / coauth.: S.M.Grudsky, A.N.Karapetyants // J. of Operator
Theory. – 2004. – Vol. 52, N 1. – P. 185-214.
Dynamics of properties of Toeplitz operators on the upper half plane:
hyperbolic case / coauth.: S.M.Grudsky, A.N.Karapetyants // Boletin
Sociedad Matemática Mexicana. – 2004. – Vol. 10, N 1. – P. 119-138.
Динамика свойств теплицевых операторов на весовых пространствах Бергмана / соавт.: С.М.Грудский, А.Н.Карапетянц // Сиб. электронные мат. изв. – 2006. – Т. 3. – С. 362-383.
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Варбанец П.Д. О математиках Одессы / П.Д.Варбанец [и др.] //
Очерки развития науки в Одессе. – О., 1995. – С. 18, 19.
Нечаєв А.П. Василевський Микола Леонідович / А.П.Нечаєв,
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ВАСИЛЬЄВ
Микола Семенович
4( 16) груд. 1876 – 20 лип. 1955
Народився у Миколаєві в сім’ї військового інженера-механіка
Чорноморського флоту. 1896 р., закінчивши миколаївську гімназію, вступив на математичне відділення фізико-математичного
ф-ту Новоросійського ун-ту. 1900 закінчив ун-т з дипломом
першого ступеня. 1902 був прийнятий до ун-ту професорським
стипендіатом під керівництвом І.М.Занчевського. Того ж року
став членом Математичного відділення Новоросійського т-ва
природознавців. Попри перенесену важку хворобу 1906 склав
магістерський іспит з теоретичної механіки. У 1908/1909 навчальному році приймав іспити з цього предмета (в ун-ті після звільнення І.М.Занчевського не було викладача механіки). 1909
прочитав пробні лекції і став приват-доцентом ун-ту по кафедрі
механіки. У 1901-1909 викладав математику в 5-й гімназії. 1909
переїхав до Санкт-Петербурга; викладав у Миколаївському
інженерному військовому училищі та Політехнічному ін-ті.
У листопаді 1912 р. прийнятий приват-доцентом кафедри
механіки Новоросійського ун-ту. Читав загальний курс теоретичної механіки, потім частини загального курсу. У березні 1917
захистив у Московському ун-ті магістерську дисертацію «Про
рух нескінченного ряду колових вихрових кілець однакового
радіуса, що мають спільну вісь» (опоненти: М.Є.Жуковський,
О.І.Некрасов) і одержав ступінь магістра механіки. У жовтні
1917 обраний штатним доцентом Новоросійського ун-ту по кафедрі механіки.
З 1915 до 1920 р. викладав теоретичну механіку на Вищих
жіночих курсах. У 1918-1928 працював у Політехнічному ін-ті;
спочатку керував практичними заняттями з теоретичної механіки, з 1923 читав курс теорії механізмів. 1927 склографічним
способом були видані його лекції «Основи утворення механізмів. Вип. 1. Плоскі механізми». У 1936-1940 очолював кафедру
теоретичної механіки ін-ту. У 1919-1923 завідував також меха-

39

нічною майстернею точних наукових інструментів при Астрономічній обсерваторії.
У 1920-1921 рр. був професором Фізико-математичного
ін-ту, у 1920-1930 – професором ІНО, читав курс теоретичної
механіки та нарисної геометрії, 1926 склографічним способом
були видані його лекції з теорії векторів та кінематики. У 19251928 М.С.Васильєв був дійсним членом секції механіки Одеської науково-дослідної кафедри математики при ІНО, у 19281933, після реорганізації кафедри, – членом цієї секції в Одеській філії Українського ін-ту математики. У 1930-1933 завідував
кафедрою теоретичної механіки Фізико-хіміко-математичного
ін-ту. У 1933-1941 та в 1944-1953 завідував кафедрою теоретичної механіки ОДУ. У вересні 1935 кваліфікаційна комісія Наркомосу України затвердила його у званні професора. Читав
курси теоретичної та аналітичної механіки, гідромеханіки, нарисної геометрії. Брав участь у роботі Всеросійського з’їзду математиків (Москва, 1927), де виступив з доповіддю «Про утворення механізмів», та II Всесоюзного математичного з’їзду (Ленінград, 1934), де виступив з двома доповідями, присвяченими
синтезу складних неоднорідних механізмів та просторовій графостатиці.
Під час війни залишався в Одесі, викладав в університеті
Трансністрії; 1943 р. для чотирьох студентів організував та вів
науковий семінар з гідродинаміки.
1946 р. вчений здобув ступінь доктора фізико-математичних
наук без захисту дисертації – за сукупністю праць у галузі теорії
механізмів. Відгук на ці праці дав академік І.І.Артоболевський.
У науковому доробку вченого виділяються два напрями:
праці, присвячені теорії вихорів, написані до 1926 р., та праці,
присвячені теорії механізмів, написані пізніше. Крім того, він
автор низки праць, присвячених загальній та графічній статиці.
У працях першого напряму вчений дає аналітичну теорію руху
нескінченнотонких вихорів у безмежній нестиснюваній рідині на
основі досліджень Г.Гельмгольца, Дж. Стокса, Е.Бельтрамі,
Г.Кірхгофа, В.П.Горячкіна, М.Є.Жуковського, У.Томсона та ін.,
узагальнюючи відомі задачі і розв’язуючи нові. У працях другого
напряму будував схеми плоских та просторових механізмів,
виходячи зі структурних рівнянь та ідей Ф.Рело, П.Л.Чебишова,
П.Й.Сомова, М.Грюблера. Вперше сформулював теорему про
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переставлення умов зв’язку з одних точок системи на інші і
застосував її до перетворення механізмів. Встановив, крім відомої операції приєднання сільвестрової діади, дві нові операції утворення схем шарнірних механізмів – операцію встановлення ланки і операцію приєднання ланки. Узагальнив декілька
теорем М.Грюблера, зокрема показав недостатність обмежень
Грюблера для існування механізмів. Належав до наукової школи В.М.Лігіна, був учнем І.М.Занчевського і Х.І.Гохмана.
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С. 54-55 (27 назв.).
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ВІТЮК
Олександр Никанорович
12 верес . 1939
Народився у с. Златоустове, Березівського р-ну, Одеської
обл. Мати – вчителька, батько – службовець. Закінчив СШ № 1
у Березівці. У 1956-1961 рр. вчився на фізико-математичному
ф-ті ОДУ (з 1960 – механіко-математичний ф-т); у 1961-1964 –
аспірант кафедри обчислювальної математики (науковий керівник С.М.Кіро). З 1964 працює на цій кафедрі: асистент, старший
викладач, доцент, професор (з 2005). У 2000-2007 очолював
кафедру.
1965 р. захистив в ОДУ кандидатську дисертацію «Двосторонні наближення розв’язків диференціальних рівнянь» (науковий керівник С.М.Кіро, опоненти: Н.В.Абзелєв, Є.С.Чичкін). 1999
захистив в Ін-ті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України докторську дисертацію «Дослідження гіперболічних диференціальних рівнянь з багатозначною правою частиною» (опоненти:
Н.А.Вірченко, А.В.Гладкий, Г.П.Хома).
Читає курс «Методи обчислень».
Член редколегії «Вісника ОНУ. Сер. Математика. Механіка».
Під керівництвом ученого захистили кандидатські дисертації
С.С.Клименко, А.В.Плотніков, Хоанг Зионг Туан.
Брав участь у багатьох конференціях.
Автор понад 100 праць, присвячених дослідженням у галузі
якісної теорії гіперболічних диференціальних рівнянь з багатозначною правою частиною (диференціальних включень), диференціальних рівнянь та включень дробового порядку, чисельного розв’язання диференціальних рівнянь, що містять похідні
дробових порядків.
Захоплення – великий теніс.
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Дифференциальные уравнения с многозначной правой частью.
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уравнений дробного порядка // Bicн. Одес. держ. ун-ту. – 2000. – Т. 5,
вип. 3 : Фіз.-мат. науки. – С. 75-78.
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2006. – Т. 42, № 3. – С. 189-193.
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ГАВРИЛОВ
Микола Іванович
11( 24) лис топ. 1917 – 13 б ерез. 2004
Народився в с. Орловка, Ухоловського повіту, Рязанської
губ., у селянській сім’ї. Після закінчення семирічки вчився у
Московському торф’яному технікумі. 1935 р. вступив на механіко-математичний ф-т МДУ, на третьому курсі виконав першу
наукову роботу «Про стійкість за Ляпуновим». Випускні державні іспити не встиг скласти – почалася війна. З липня по листопад 1941 був на фронті, пораненим потрапив у полон, де перебував до закінчення війни. У 1945-1946 закінчував навчання в
МДУ, у 1946-1949 вчився в аспірантурі за фахом «диференціальні рівняння» (науковий керівник І.Г.Петровський). У 1949-1950
працював асистентом кафедри вищої математики фізичного
ф-ту МДУ.
1950 р. переїхав до Одеси. До 1958 викладав в ОДУ на кафедрі математичного аналізу, спочатку був старшим викладачем, з 1952 – доцентом, з 1956 обіймав професорську посаду.
1952 захистив у МДУ кандидатську дисертацію «Про стійкість
за Ляпуновим систем лінійних диференціальних рівнянь», а
через два роки – докторську: «Новий метод дослідження нелінійних диференціальних рівнянь, побудований на теорії моментів». 1961 М.І.Гаврилову було присвоєно звання професора.
1958 створив кафедру диференціальних рівнянь, керував нею
до 1988, до 2001 був професором цієї кафедри. Читав курси
якісної теорії диференціальних рівнянь, теорії функцій комплексної змінної, функціонального аналізу. З 1954 керував науковим
семінаром зі звичайних диференціальних рівнянь. 1957 Гаврилов став деканом фізико-математичного ф-ту. 1960 факультет
було поділено на механіко-математичний та фізичний. Вчений
став деканом механіко-математичного ф-ту і обіймав цю посаду
до 1974. Він був одним з організаторів механіко-математичного
ф-ту та нових кафедр: диференціальних рівнянь, обчислюва-
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льної математики, геометрії і топології, методів математичної
фізики, оптимального управління.
Учений велику увагу приділяв підготовці наукових кадрів, багато років очолював спеціалізовану раду з математичних наук
при ОДУ. Особисто керував підготовкою дисертацій
17 кандидатів і докторів наук, серед них В.А.Кононов,
А.Я.Дівакова,
Б.А.Ковальов,
Г.А.Козіна,
С.І.Мирон,
П.Т.Черевичний, С.К.Норкін, Во Дик Ток, Матті Сабах. Заснував
та сприяв розвитку одеської школи з теорії диференціальних
рівнянь. У вересні 1968 очолював оргкомітет Українського республіканського симпозіуму з диференціальних рівнянь, який
відбувся в Одесі.
У 1950-1956 рр. був за сумісництвом старшим викладачем
кафедри математики Педагогічного ін-ту.
Автор понад 60 праць. Його перші наукові дослідження були
присвячені теорії стійкості розв’язань диференціальних рівнянь. Установлений ним детермінантний критерій стійкості лінійних систем є одним із найвагоміших результатів у цій теорії.
У докторській дисертації він виклав новий метод знаходження
та дослідження одного класу нелінійних диференціальних рівнянь, побудований на теорії моментів та аналітичній теорії неперервних дробів. Цей метод дає можливість досліджувати
розв’язання у цілому, зокрема вивчати його асимптотичні властивості. У подальшому займався застосуваннями якісної теорії
диференціальних рівнянь до проблеми розподілу коренів цілих
функцій, зокрема виконав праці з обгрунтування гіпотези Рімана про корені дзета-функції. Проблема коренів дзета-функції є
однією з найважливіших і найскладніших у теорії чисел та теорії
функцій. Учений розробив новий метод її розв’язання, але
розв’язати її йому не вдалося. Запропонував також метод для
розв’язання проблеми Бібербаха в теорії однолистих аналітичних функцій. Одержав цікаві і значні результати при розв’язанні
проблеми стійкості систем Гамільтона-Пуанкаре, що дало змогу
створити оригінальну теорію стійкості Сонячної системи, більш
точну, ніж теорії, створені іншими авторами.
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Исследования по трем классическим проблемам математики. –
О., 1998. – 135 с.
О распределении корней дзета-функции Римана и L-функции Дирихле. – К., 2002. – 34 с.
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наук. кадри. – 1955. – 7 груд.
Штокало Й.З. Нарис розвитку математики на Україні за 40 років
радянської влади / Й.З.Штокало. – К., 1958. – С. 66-67.
Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 1. Обзорные статьи. – М., 1959. – С. 520, 523.
Гаврилов Н. Проблема Римана решена // Знамя коммунизма. –
1961. – 19 нояб.
Гипотеза доказана через сто лет // Комс. племя. – 1961. – 6 окт.

48

Коляда І. «Цариця математики» підкорилась… // Рад. освіта. –
1961. – 25 листоп. – С. 2.
Гельфонд А.О. Об одной ошибочной работе Н.И.Гаврилова /
А.О.Гельфонд, Ю.В.Линник, Н.Г.Чудаков, В.А.Якубович // Успехи мат.
наук. – 1962. – Т. 17, вып. 1. – С. 265-267.
К статье «Проблема Римана решена» // Знамя коммунизма. –
1962. – 26 янв.
Гаврилов М.І. Про дослідження в галузі якісної теорії звичайних
диференціальних рівнянь // Ювілейна наукова сесія, присвячена
100-річчю ОДУ. Фізико-математичні науки, астрономія, географія,
геологія : тез. доп. Одеса, 26-27 трав. 1965 р. – О., 1965. – С. 25, 26.
Ювілей вченого // За наук. кадри. – 1967. – 13 груд.
Гаврилов М.І. Про розвиток теорії звичайних диференціальних рівнянь в Одеському університеті // Матеріали ювілейної наукової сесії
університету, присвяченої 50-річчю Великої Жовтневої соціалістичної
революції. – О., 1968. – С. 127, 129, 132, 133.
Вчені вузів Української РСР. – К., 1968. – С. 103.
Історія Одеського університету за 100 років. – К., 1968. –
С. 286, 287.
История отечественной математики. В 4 т. Т. 4, кн. 1. 1917-1967. –
К., 1970. – С. 388, 394, 478 (портр.), 479, 817.
История отечественной математики. В 4 т. Т. 4, кн. 2. 1917-1967. –
К., 1970. – С. 566.
Гаврилов М.І. Я теж починав з НСТ // Комс. іскра. – 1971. –
20 берез. – С. 3.
Виноградов Ю. Нагорода і втіха – учні // За наук. кадри. – 1987. –
6 листоп. – Портр.
Одесский университет, 1865-1990. – К., 1991. – С. 95.
Очерки развития науки в Одессе. – О., 1995. – С. 19, 20.
Тихоненко Н.Я. Имена этих людей известны : [зокрема про
М.І.Гаврилова] // Времена и годы : (воспоминания ветеранов войны и
труда Одесского университета). – О., 1998. – Вып. 1. – С. 103-106 :
портр.
Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. довід. Т. 2. А–І. – О., 2000. – С. 253-254 : портр. – Бібліогр. : с. 254. –
Там само. – 2-ге вид., допов. – 2005. – С. 290-292. – Бібліогр. :
с. 291-292.
ЕСУ. Т. 5. Вод – Гн. – К., 2006. – С. 263-264 : портр.

49

ГІНЗБУРГ
Юрій Павлович
23 лис топ. 1927 – 6 лют. 2004
Народився в Одесі в сім’ї лікарів (батько – доцент Одеського
медичного ін-ту). 1941 р. разом з матір’ю евакуювався до Ташкента, де закінчив середню школу і 1945 вступив на фізикоматематичний ф-т Середньоазіатського ун-ту. 1947, після демобілізації батька, родина повернулася до Одеси. У 1947-1950
вчився на математичному відділенні фізико-математичного
ф-ту ОДУ, закінчив його із червоним дипломом.
У 1950-1951 рр. працював інженером-розраховувачем ЦКБ
Міністерства суднобудівної промисловості у м. Зеленодольську,
Татарської АРСР. У 1951-1952 був асистентом кафедри вищої
математики Челябінського політехнічного ін-ту, у 1952-1954
викладав математику у середніх школах Челябінська.
У березні 1954 р. повернувся до Одеси, кілька місяців викладав математику на курсах підвищення кваліфікації керівного
складу підприємств харчової промисловості. Того ж року вступив до аспірантури при кафедрі математики Одеського педагогічного ін-ту (науковий керівник В.П.Потапов), закінчив її 1957.
За рік до закінчення аспірантури був зарахований асистентом
цієї кафедри, викладав на заочному відділенні теоретичну механіку та математичний аналіз. 1959 захистив у Харківському
ун-ті кандидатську дисертацію «J-нерозтягальні аналітичні оператор-функції» (науковий керівник В.П.Потапов), 1962 затверджений у званні доцента. У 1960-1963 – доцент кафедри математики, у 1963-1971 – доцент кафедри вищої математики. 1968
захистив у Харківському ун-ті докторську дисертацію «Мультиплікативні зображення аналітичних оператор-функцій» (опоненти: М.Г.Крейн, М.С.Лівшиць, В.П.Потапов); 1971 дістав звання
доктора фізико-математичних наук, а через два роки був затверджений у званні професора. У 1972 став професором кафедри вищої математики, у 1974 – кафедри геометрії. У 19771979 очолював цю кафедру. Читав основи геометрії, аналітичну
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геометрію, проективну геометрію, елементарну алгебру, вищу
алгебру, елементарну математику, тригонометрію, математичний аналіз. Його лекції відзначалися продуманістю, логічністю і
доступністю. Був головою методичної комісії фізикоматематичного ф-ту. У 1976 стажувався на кафедрі теорії функцій та функціонального аналізу Харківського ун-ту; брав участь
у математичних семінарах, якими керували Б.Я.Левін та
Й.В.Островський; прочитав цикл лекцій «Мультиплікативні зображення оператор-функцій та спектральна структура стиснень».
У 1979-1996 рр. – професор кафедри вищої математики
Одеського технологічного ін-ту харчової промисловості. Викладав вищу математику, теорію ймовірностей і математичну статистику. З 1980 керував науково-дослідницькими семінарами з
функціонального аналізу і математичної статистики, а також
психолого-педагогічним семінаром. Був активним членом семінару, яким керував М.Г.Крейн. З 1981 – член спеціалізованої
ради із захисту кандидатських дисертацій в ОДУ. Учнями вченого
були
Г.А.Тарасенко,
Л.В.Шевчук,
Л.М.Земсков,
Р.Л.Могилевська.
Автор близько 60 праць. Узагальнив мультиплікативну теорію В.П.Потапова мероморфних J-стискуючих та інших класів
матриць-функцій в одиничному крузі на випадок операторфункцій. Це дало змогу розповсюдити теорію несамоспряжених
операторів на випадок нескінченного рангу неермітності оператора. Для отримання мультиплікативного зображення вчений
запропонував суттєво нові методи. Ці методи дали йому змогу
розповсюдити свою теорію на більш широкий клас операторфункцій – оператор-функції з обмеженою характеристикою Неванлінни. Ввів та ефективно використав поняття найкращої
мажоранти для таких оператор-функцій і одержав нові важливі
результати з теорії неунітарних та несамоспряжених операторів. Розвинув теорію просторів з індефінітною метрикою. Перетворення Потапова-Гінзбурга активно використовується у теорії
операторів, оператор-функцій та їх застосувань. В останніх
публікаціях узагальнив результати шведського математика
Фростмана про функції на випадок матриць-функцій і на функції
декількох змінних.
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ГОХМАН
Еліазар Хаїмович
2( 15) с іч. 1903 – кінец ь с іч. 1992
Народився в Одесі. Син Х.І.Гохмана. Початкову освіту здобув під керівництвом батька. 1919 р. екстерном склав іспит на
атестат зрілості і вступив на математичне відділення фізикоматематичного ф-ту Новоросійського ун-ту. 1920, після ліквідації ун-ту, перейшов до Фізико-математичного ін-ту, а наступного
року – на математичне відділення ф-ту професійної освіти ІНО,
закінчив ін-т 1924. Учень В.Ф.Кагана. Давав приватні уроки з
математики, 1925, за поданням Г.К.Суслова, став аспірантом
науково-дослідної кафедри математики, реорганізованої 1928 в
Одеську філію Українського ін-ту математики. 1929 представив
дисертаційну роботу «Розширення теореми Архімеда на плин
рідини» (німецькою мовою) і став науковим співробітником філії. У 1925-1930 працював в ІНО (асистент, викладач, доцент,
професор; з 1928 – завідувач кафедри геометрії), читав там
математичний аналіз і теоретичну механіку, вів семінар з теорії
поверхонь другого порядку. У 1924-1935 був активним учасником вищого семінару з механіки, керованого Г.К.Сусловим. У
1930-1931 працював за сумісництвом у Фармацевтичному ін-ті;
у 1930-1933 викладав аналітичну геометрію, диференціальну
геометрію, теоретичну механіку, тензорне числення, історію
математики та ін. у Фізико-хіміко-математичному ін-ті. З 1934
був членом створеного В.Ф.Каганом семінару з векторного та
тензорного аналізу з їх застосуванням до геометрії, механіки та
фізики при МДУ.
У 1933-1941 рр. – професор ОДУ (з 1939 – завідувач кафедри геометрії); читав аналітичну геометрію, диференціальну
геометрію, вищу геометрію, тензорне числення. У 1930-1936 –
доцент Одеського ін-ту інженерів водного транспорту; читав
теоретичну механіку. У 1935-1940 – професор, завідувач кафедри теоретичної механіки Одеського ін-ту інженерів зв’язку;
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читав теоретичну механіку. 1937 йому було присуджено ступінь
кандидата фізико-математичних наук без захисту дисертації.
1941 р. евакуювався до Ташкента, працював в евакуйованих
туди вузах. У 1941-1943 – доцент кафедри теоретичної та прикладної механіки Московського ін-ту інженерів зв’язку, читав
там курс теоретичної механіки; читав також курси диференціальної та вищої геометрії у Середньоазіатському ун-ті. З 1943
викладав вищу математику в Одеському ін-ті мукомельної промисловості, очолював кафедру математики.
1944 р. повернувся до Одеси разом з ін-том; у 1946-1949 завідував кафедрою математики (1948 була об’єднана з кафедрою теоретичної механіки); викладав там до виходу на пенсію у
1968. 1944 його запросили до ОДУ для налагодження викладання математичних курсів, але невдовзі звільнили. У 1945 –
доцент кафедри теоретичної механіки Одеського електротехнічного ін-ту зв’язку, наступного року очолював там кафедру теоретичної механіки та опору матеріалів, з 1949 працював в ін-ті
за сумісництвом. З 1954 за сумісництвом читав теоретичну
механіку в Одеському гідротехнічному ін-ті.
1991 р. емігрував до США.
Наукові інтереси – теорія множин та теорія функцій дійсної
змінної. У роботі «Об одном обобщении интеграла» (1955) дав
визначення інтеграла, що спирається на властивості абстрактної зовнішньої міри. Автор книжки «Интеграл Стилтьеса и его
приложения» (1958), в якій розвинув ідеї С.Й.Шатуновського.
Був блискучим лектором. Розробив методику векторного викладання аналітичної та диференціальної геометрії, методику
викладання тензорного числення (1935 вийшов підручник
«Введение в тензорное исчисление»), працював над удосконаленням методики викладання теоретичної механіки, розробляв
методику викладання курсу вищої математики у вищому технічному навчальному закладі. 1952 за ініціативою М.Г.Крейна підготував до публікації в «Успехах математических наук» статтю
М.М.Бобиніна, присвячену питанням теорії цілком адитивних
функцій множин.

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 2. Биобиблиография. – М., 1959. – С. 198 (6 назв.).
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Українська математична бібліографія, 1917-1960. – К., 1963. –
С. 93 (9 назв.).
Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Биобиблиография, вып. 1.
А–Л. – М., 1969. – С. 353 (1 назв.).

Історія Одеського університету за 100 років. – К., 1968. –
С. 285, 286.
Бланк Я.П. Обзор работ по геометрии на Украине за 50 лет (19171967) / Я.П.Бланк, Е.П.Сенькин // Укр. геометр. сб. – 1968. – Вып. 5-6.
– С. 9.
Синюков М.С. Про розвиток досліджень з геометрії в ОДУ ім.
І.І.Мечникова за роки радянської влади // Матеріали ювілейної наукової сесії університету, присвяченої 50-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. – О., 1968. – С. 139.
Одесская национальная академия пищевых технологий. – О.,
2007. – С. 117.
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ГРІНВАЛЬД
Давид Ісаакович
5( 18) трав. 1907 – 28 черв. 1993
Народився в с. Богданівка, Запорізької обл., в сім’ї кравця.
1922 р. родина переїхала до Сімферополя. У 1925-1930 вчився
на фізико-технічному відділенні Кримського педагогічного ін-ту.
Після закінчення ін-ту впродовж двох років викладав у середній
школі. Вчився в аспірантурі, спочатку в Московському геофізичному ін-ті (1932-1933), після його реорганізації – в Московському гідрометеорологічному ін-ті (1934-1937). 1937 захистив кандидатську дисертацію «Аналіз розмірностей і теорія подібності»
і залишився працювати в ін-ті на посаді доцента, декана метеорологічного ф-ту. 1941 ін-т був реорганізований у Вищий
військовий гідрометеорологічний ін-т і евакуйований до Ленінабада, Таджицької РСР. Грінвальд був призначений виконуючим
обов’язки начальника метеорологічного ф-ту. 1942 обійняв посаду директора Харківського гідрометеорологічного ін-ту, який
під час війни працював у Ашхабаді, Туркменської РСР. 1944
ін-т був перебазований до Одеси. Керував ін-том до 1952; багато працював над створенням навчальної та лабораторної бази
ін-ту. У 1952-1963 завідував кафедрою динаміки руслових потоків, у 1963-1965 – доцент цієї кафедри. У 1965-1992 – професор
кафедри гідрології. 1974 у Гідрометеорологічному науководослідному центрі СРСР захистив докторську дисертацію «Дослідження річкової турбулентності», в якій зробив важливі висновки про закономірності структури турбулентного потоку в
різних умовах, дав теоретичне обгрунтування низки складних
явищ режиму річкових потоків. 1976 був затверджений у званні
доктора фізико-математичних наук. Читав курси гідромеханіки
та динаміки руслових потоків. Був прекрасним лектором. Брав
участь у роботі над важливою темою, пов’язаною з розробкою
методів прогнозу руслових деформацій стосовно різних регіонів. Був членом секції руслових процесів Державного комітету з
науки й техніки СРСР.
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Приділяв велику увагу підготовці молодих учених. Виховав
багатьох учнів, серед них Є.Д.Гопченко, В.А.Шнайдман.
Нагороджений медаллю «За трудову доблесть» (1943).
Автор понад 70 праць, у тому числі двох монографій та
трьох підручників. Наукова діяльність пов’язана із проблемою
річкової турбулентності. Зробив великий внесок у розвиток експериментальних досліджень турбулентності в натурних умовах.
Протягом майже тридцяти років був організатором і керівником
експедицій з вивчення руслових процесів річок. Під його керівництвом було розроблено прилади для вивчення високочастотних пульсацій швидкості, створено методику вимірювання та
обробки характеристик турбулентності. Одним із перших вказав
на можливість застосування теорії Колмогорова–Обухова до
річкової турбулентності й обгрунтував використання апарата
статистичних та ймовірнісних методів для вивчення структури
турбулентного потоку.

Турбулентность русловых потоков. – Л. : Гидрометеоиздат, 1974. –
166 с. : ил. – Библиогр. : с. 158-164 (149 назв.).
Речная турбулентность / соавт. В.И.Никора. – Л. : Гидрометеоиздат, 1988. – 150,[2] с. : граф. – Библиогр. : с. 143-149 (176 назв.).

Гидрометеорологическая служба Украины за 50 лет Советской
власти. – Л., 1970. – С. 204.
Давид Исаакович Гринвальд : (к 80-летию со дня рождения) /
И.А.Шикломанов,
К.В.Гришанин,
Б.Ф.Снищенко,
Е.Д.Гопченко,
Г.И.Мозгунов // Метеорология и гидрология. – 1987. – № 7. – С. 121.
Одеський державний екологічний університет. Історія та сучасність, 1932-2007. – О., 2007. – С. 29 (портр.), 32, 33, 79, 83, 84.

57

ГУБРЕЄВ
Геннадій Михайлович
18 трав. 1948
Народився у с. Писарівка, Новосанжарського р-ну, Полтавської обл. Батько – інженер, мати – бухгалтер. 1966 р. закінчив
середню школу у Полтаві. У 1966-1971 вчився на механікоматематичному ф-ті Харківського ун-ту. Учень М.С.Лівшиця.
Після закінчення ун-ту працював інженером-математиком у
Харківському фізико-технічному ін-ті АН УРСР. У 1973-1976
вчився в аспірантурі при кафедрі алгебри і теорії чисел Сімферопольського ун-ту у О.В.Кужеля, у 1976-1980 – асистент тієї ж
кафедри. Читав теорію ймовірностей, вів практичні заняття з
функціонального аналізу, керував семінаром з теорії операторів
та їх застосувань. 1978 захистив в Ін-ті прикладної математики
АН УРСР кандидатську дисертацію «Необмежені операторні
вузли та їх характеристичні оператор-функції» (науковий керівник М.С.Лівшиць; опоненти: В.М.Адамян, Е.Р.Цекановський);
1984 йому присвоєне вчене звання доцента.
1980 р. переїхав до Одеси. Працював у Педагогічному ін-ті.
У 1980-1985 – старший викладач, у 1985-1987 – старший науковий співробітник кафедри алгебри і методики викладання
математики, у 1987-1990 – доцент кафедри алгебри і геометрії,
у 1990-2003 – завідувач кафедри математичного аналізу. 1995
захистив у Фізико-технічному ін-ті низьких температур ім.
Б.І.Вєркіна (Харків) докторську дисертацію «Спектральний аналіз біортогональних розкладань, що породжуються вагами Макенхаупта»
(опоненти:
Л.А.Сахнович,
А.Ф.Гришин,
Г.М.Фельдман); 2002 дістав учене звання професора. Брав
участь у роботі загальноміського математичного семінару, очолюваного М.Г.Крейном.
З 2003 р. керує кафедрою прикладної математики, інформатики та математичного моделювання Полтавського національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка. Читав курси
математичного аналізу, функціонального аналізу, алгебри, рів-
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нянь математичної фізики, теорії функцій дійсної змінної, диференціальних рівнянь та ін. 2009 брав участь у роботі Українського математичного конгресу.
Автор понад 50 публікацій. Основними напрямами досліджень є спектральна теорія несамоспряжених операторів, теорія безумовних базисів, інтерполяція у гільбертових просторах
цілих функцій, теорія однопараметричних півгруп операторів.

О периодических в среднем продолжениях функций // Функц. анализ и его приложения. – 1984. – Т. 18, № 2. – С. 67-68.
Теорема о равномерной корректности одной задачи Коши и ее
применение // Функц. анализ и его приложения. – 1984. – Т. 18, № 2. –
С. 89-91.
Базисность семейств функций типа Миттаг-Леффлера, преобразования Джрбашяна и условие Макенхаупта // Функц. анализ и его
приложения. – 1987. – Т. 21, № 4. – С. 71-72.
Спектральный анализ биортогональных разложений функций в
ряды экспонент // Изв. АН СССР. Сер. Математика. – 1989. – Т. 53,
№ 6. – С. 1236-1268.
Functions of generalized bounded type in spectral theory of non-weak
construction // J. of Operator Theory. – 1991. – Vol. 26. – P. 155-190.
Об одном классе базисов гильбертовых пространств и проблеме
подобия вольтерровых операторов // Функц. анализ и его приложения. – 1992. – Т. 26, № 4. – С. 64-67.
Об одном классе безусловных базисов гильбертовых пространств
и проблеме подобия диссипативных вольтерровых операторов // Мат.
сб. – 1992. – Т. 183, № 9. – С. 105-146.
Спектральный анализ задачи Редже с параметрами / соавт.
В.Н.Пивоварчик // Функц. анализ и его приложения. – 1997. – Т. 31,
№ 1. – С. 70-74.
Безусловная базисность некоторых семейств функций, матричное
условие Макенхаупта и серии Карлесона в спектре / соавт.
Е.И.Олефир // Зап. науч. семинара ЛОМИ. – 1999. – Т. 262. –
С. 90-126.
Безусловные базисы гильбертовых пространств, составленные из
значений целых вектор-функций экспоненциального типа // Функц.
анализ и его приложения. – 1999. – Т. 33, № 1. – С. 62-65.
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SL_2S-устойчивые полугруппы, веса Макенхаупта и безусловные
базисы из значений квазиэкспонент // Мат. сб. – 1999. – Т. 190, № 12.
– С. 3-36.
Структура модельных вольтерровых операторов, биортогональные разложения и интерполяция в регулярных пространствах де
Бранжа // Функц. анализ и его приложения. – 2001. – Т. 35, № 2. –
С. 74-78.
Безусловные базисы гильбертовых пространств, состоящих из
значений целых вектор-функций половинного порядка роста / соавт.
М.Г.Волкова // Зап. науч. семинара ЛОМИ. – 2002. – Т. 290. –
С. 33-41.
Представимость матрицы де Бранжа в виде произведения Бляшке-Потапова и полнота некоторых семейств функций / соавт.
А.А.Тарасенко // Мат. заметки. – 2003. – Т. 76, № 6. – С. 841-847.
Регулярные ядра Миттаг-Леффлера и вольтерровы операторы //
Функц. анализ и его приложения. – 2004. – Т. 38, № 4. – С. 82-86.
Регулярные ядра Миттаг-Леффлера и спектральное разложение
одного класса несамоспряженных операторов // Изв. РАН. Сер. Математика. – 2005. – Т. 69, № 1. – С. 17-60.
Безусловные базисы пространства де Бранжа из значений воспроизводящих ядер / соавт. А.А.Тарасенко // Функц. анализ и его приложения. – 2006. – Т. 40, № 1. – С. 71-75.
Возмущения сильно непрерывных полугрупп операторов и матричные веса Макенхаупта / соавт. Ю.Д.Латушкин // Функц. анализ и его
приложения. – 2008. – Т. 42, № 3. – С. 85-89.
Об одном классе вполне непрерывных операторов в гильбертовом пространстве / соавт. Г.В.Лукашенко // Функц. анализ и его приложения. – 2009. – Т. 43, № 2. – С. 75-79.

ЕСУ. Т. 6. Го – Гю. – К., 2006. – С. 582 : портр.
Наукові школи Південноукраїнського державного педагогічного
університету імені К.Д.Ушинського. – О., 2007. – С. 85.
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ДАШНИЦЬ
Леонід Самійлович (Соломонович)
26 трав. ( 8 черв.) 1915 – 13 лип. 1999
Народився в Одесі в сім’ї службовців. У 1931-1933 рр., після
закінчення семирічки та педагогічних курсів, працював учителем молодших класів і одночасно вчився на робітфаці Фізикохіміко-математичного ін-ту. 1933 вступив на математичний ф-т
ОДУ, закінчив його 1938. Протягом двох років викладав математику в середній школі, під час канікул читав лекції студентам
заочного відділення Вінницького педагогічного ін-ту. У жовтні
1939 за рекомендацією Б.Я.Левіна його прийняли до аспірантури ОДУ. Через рік був призваний на військову службу.
Учасник Великої Вітчизняної війни. Воював на різних фронтах: спочатку рядовим, з 1942 у званні лейтенанта, потім старшого лейтенанта, був помічником начальника штабу саперного
батальйону. Нагороджений орденами і медалями.
1945 р., після демобілізації, повернувся до аспірантури, водночас працював асистентом на кафедрі математичного аналізу
ОДУ. 1951 захистив у Харківському ун-ті кандидатську дисертацію «Про деякі крайові задачі, пов’язані з парою диференціальних операторів» (науковий керівник М.Г.Крейн, опоненти:
В.О.Марченко, О.Я.Повзнер). 1954 був затверджений у званні
доцента.
У 1947-1960 рр. працював спочатку асистентом, потім доцентом кафедри математики та механіки Одеського технологічного ін-ту, у 1961-1985 – доцентом кафедри математики Одеського електротехнічного ін-ту зв’язку. У 1948-1961 за сумісництвом
викладав на заочному відділенні фізико-математичного ф-ту
Педагогічного ін-ту.
Читав курси лекцій з математичного аналізу, аналітичної геометрії, диференціальної геометрії, вищої алгебри, звичайних
диференціальних рівнянь, рівнянь математичної фізики, теорії
функцій комплексної змінної, теорії ймовірностей та випадкових
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процесів, математичної статистики, функціонального аналізу,
спецкурс з лінійної алгебри.
Брав участь у роботі семінару М.Г.Крейна, в організації та
роботі міських семінарів із застосувань математичних методів в
економіці при Будинку вчених, а також із застосувань операційного числення та інтегральних перетворень в електротехніці й
теплофізиці при Технологічному ін-ті.
Писав реферати для РЖ «Математика».
У 1937-1940 до кола наукових інтересів Л.С.Дашниця входила теорія груп. Займався разом із В.Н.Шмушковичем дослідженням питань зв’язку між ізоморфізмом структур підгруп двох
груп та ізоморфізмом самих груп. Рукопис з одержаними матеріалами втрачений під час війни. З 1945 займався функціональним аналізом, зокрема спектральною теорією лінійних операторів у гільбертовому просторі. Під керівництвом М.Г.Крейна
зайнявся дослідженням спеціального класу крайових задач, які
узагальнив у кандидатській дисертації. У подальшому вивчав
деякі спеціальні питання теорії матриць, зокрема встановив,
разом із М.С.Зусмановичем, низку критеріїв регулярності матриць і на їх основі визначив відповідні галузі локалізації спектра
матриць. Написав монографію про життя і творчість
Г.Мінковського (залишилась у рукопису).
Художник-аматор.
Донька вченого, Н.Л.Дашниць, – математик.

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 2. Биобиблиография. – М., 1959. – С. 222 (2 назв.).
Українська математична бібліографія, 1917-1960. – К., 1963. –
С. 105 (2 назв.).
Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Биобиблиография, вып. 1.
А–Л. – М., 1969. – С. 396 (3 назв.).

О некоторых соотношениях для характеристических чисел матриц
// Журн. вычислит. математики и мат. физики. – 1967. – Т. 7, вып. 4. –
С. 867-869.
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Об уточнении области расположения точек спектра / соавт.
М.С.Зусманович // Журн. вычислит. математики и мат. физики. –
1967. – Т. 7, вып. 1. – С. 163-164.
К вопросу о локализации характеристических чисел матриц //
Журн. вычислит. математики и мат. физики. – 1968. – Т. 8, вып. 6. –
С. 1321-1327.
О некоторых критериях регулярности матриц и локализации их
спектра // Журн. вычислит. математики и мат. физики. – 1970. – Т. 10,
вып. 5. – С. 1092-1097.
О минимальной области Гершгорина // Журн. вычислит. математики и мат. физики. – 1972. – Т. 12, вып. 4. – С. 1001-1004.

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 1. Обзорные статьи. – М., 1959. – С. 762.
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова : вчора і сьогодні. – О., 2005. – С. 65.
Одесская национальная академия пищевых технологий. – О.,
2007. – С. 117.
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ДІДЕНКО
Віктор Дмитрович
12 б ерез. 1954
Народився у с. Веселий Кут, Арцизького р-ну, Одеської обл.
1976 р. закінчив механіко-математичний ф-т ОДУ і вступив до
аспірантури при кафедрі математичного аналізу. 1979 захистив
в ОДУ кандидатську дисертацію (науковий керівник
М.Я.Тихоненко). 1994 – докторську дисертацію «Стійкість деяких операторних послідовностей та наближений розв’язок
інтегральних рівнянь зі спряженням» (опоненти: Г.М.Вайнікко,
В.А.Золотаревський, Ю.Й.Черський).
У 1979-2000 рр. викладав на кафедрі математичного аналізу
ОДУ, читав математичний аналіз. У 1984-1985 та 1989-1990
стажувався в Технічному ун-ті у м. Карл-Маркс-Штадт (нині
Хемніц, Німеччина), у 1996-1997 викладав математичний та
функціональний аналіз у цьому ун-ті. 1996 одержав звання соросівського доцента. З 1997 працює у відділенні математики
ун-ту Брунея.
Автор понад 50 наукових праць в галузі математичного та
функціонального аналізу. Досліджує апроксимативні методи
розв’язку інтегральних рівнянь.

Approximation methods for singular integral equations with
conjugation on curves with corners / coauth.: S.Roch, B.Silbermann //
SIAM J. on Numerical Analysis. – 1995. – N 32. – P. 1910-1939.
Stability of approximation methods on locally non-equidistant meshes
for singular integral equations / coauth. B.Silbermann // J. of Integral
Equations and Applications. – 1999. – Vol. 11, N 3. – P. 317-349.
On the spectral radius of convolution dilation operators / coauth.:
A.A.Korenovsky, S.L.Lee // Zeitschrift fur Analysus und ihre
Anwendungen. – 2002. – N 21. – P. 879-890.
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On stability of approximation methods for the Muskhelishvili equations
/ coauth. B.Silbermann // J. of Computational and Applied Mathematics. –
2002. – Vol. 146, N 2. – P. 419-441.
Numerical methods on graded meshes for singular integral equations
with conjugation / coauth.: G.Pittaluga, L.Sacripante, E.Venturino // J. of
Computational Methods in Sciences and Engineering. – 2004. – Vol. 4,
N 1-2. – P. 209-233.
Approximate solution of the biharmonic problem in smooth domains /
coauth. E.Venturino // J. of Integral Equations and Applications. – 2006. –
Vol. 18, N 3. – P. 399-413.
Estimates of the spectral radius of refinement and subdivision
operators with isotropic dilations // J. of Operator Theory. – 2007. –
Vol. 58, N 1. – P. 3-22.
Fredholm properties of multivariate refinement equations //
Mathematical Methods in the Applied Sciences. – 2007. – Vol. 30, N 14. –
P. 1639-1644.
Computational approach to solvability of refinement equations /
coauth. B.Silbermann // Mathematics of Computation. – 2009. – N 78. –
P. 1435-1466.

Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. довід. Т. 2. А–І. – О., 2000. – С. 339-340 : портр. – Бібліогр. : с. 339-340. –
Там само. – 2-ге вид., допов. – 2005. – С. 385-386.
Одесский университет, 1865-1990. – К., 1991. – С. 95.
ЕСУ. Т. 7. Ґ – Ді. – К., 2007. – С. 671 : портр.
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ЄВТУХОВ
В’ячеслав Михайлович
15 трав. 1949
Народився в Одесі в сім’ї військового льотчика. Дитинство
пройшло у різних містах Радянського Союзу. 1961 р. повернувся до Одеси, 1966, після закінчення школи № 10, вступив на
вечірнє відділення механіко-математичного ф-ту ОДУ. 1972
закінчив ун-т з відзнакою і вступив до аспірантури по кафедрі
математичного аналізу. 1975 перейшов до заочної аспірантури і
почав працювати асистентом кафедри математичного аналізу;
наступного року був обраний на посаду старшого викладача.
1977 став старшим викладачем кафедри вищої математики.
1980 р. захистив в ОДУ кандидатську дисертацію «Асимптотична поведінка рішень одного нелінійного диференціального
рівняння другого порядку типу Емдена–Фаулера» (науковий
керівник
О.В.Костін,
офіційні
опоненти:
І.Т.Кігурадзе,
О.М.Берлінський). У 1981-1982 стажувався у Ростокському ун-ті
ім. В.Піка та Ін-ті математики і механіки АН НДР (Берлін). У
1982-1988 рр. – доцент кафедри вищої математики ОДУ. Читав
курси вищої математики на хімічному ф-ті, математичного аналізу – на фізичному, спецкурси – на механіко-математичному.
1988 В.М.Євтухов був обраний завідувачем кафедри диференціальних рівнянь ОДУ. У 1989-1990 стажувався в Ін-ті прикладної математики ім. І.Н.Векуа Тбіліського ун-ту під керівництвом
І.Т.Кігурадзе. 1998 захистив в Ін-ті математики НАН України
докторську дисертацію «Асимптотичні зображення рішень неавтономних звичайних диференціальних рівнянь» (офіційні опоненти: І.Т.Кігурадзе, М.О.Перестюк, Ю.В.Теплінський).
Читає курси звичайних диференціальних рівнянь, асимптотичного інтегрування нелінійних неавтономних диференціальних рівнянь, математичних методів у мікроекономіці, спецкурс з
асимптотичних методів теорії звичайних диференціальних рівнянь, асимптотичне інтегрування нелінійних неавтономних диференціальних рівнянь першого порядку, асимптотичне інтег-
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рування систем лінійних неавтономних диференціальних рівнянь, асимптотичне інтегрування лінійних неавтономних диференціальних рівнянь вищих порядків, асимптотичне інтегрування нелінійних неавтономних диференціальних рівнянь вищих
порядків.
Член ученої ради факультету, голова спеціалізованої ради із
захисту кандидатських дисертацій ОДУ, член спеціалізованої
вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Чернівецького
національного ун-ту ім. Ю.Федьковича, заступник голови експертної ради з природничих наук і математики ВАК Міністерства
освіти й науки України, член науково-методичної комісії з математики Міністерства освіти й науки України, член бюро Українського математичного товариства, член редколегії «Вісника
ОНУ».
На першому Українському математичному конгресі (2002)
нагороджений бронзовою медаллю ім. М.В.Остроградського.
Під науковим керівництвом В.М.Євтухова захищено
5 кандидатських дисертацій.
Член Американського математичного т-ва (1994). Отримав
грант Міжнародного наукового фонду Дж.Сороса (1993), грант у
номінації Soros Associate Professor (1996).
Автор понад 100 наукових праць, у тому числі
12 методичних посібників і розробок. Послідовник одеської та
грузинської наукових шкіл диференціальних рівнянь. Основні
напрями наукової діяльності – дослідження асимптотичних
властивостей розв’язків лінійних, квазілінійних та істотнонелінійних неавтономних звичайних диференціальних рівнянь,
встановлення умов коливності та неколивності розв’язків таких
рівнянь, умов існування в них різних типів правильних та сингулярних розв’язків, дослідження диференціальних рівнянь, що
виникають в теорії плазми продуктів згоряння. Розробив нові та
удосконалив відомі методи дослідження асимптотичного поводження розв’язків неавтономних диференціальних рівнянь вищих порядків, що містять у правій частині степеневі, експоненціальні лінійності та нелінійності і більш загального виду.
Кандидат у майстри спорту з настільного тенісу. Був членом
та капітаном команди КВВ викладачів факультету.
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Стійкість за Ляпуновим лінійних диференціальних рівнянь : посіб.
для студ. мат. спец. – О. : Астропринт, 2001. – 118 с.
О решениях со степенной асимптотикой дифференциальных уравнений с экспоненциальной нелинейностью / соавт. В.Н.Шинкаренко
// Нелінійні коливання. – 2002. – Т. 5, № 3. – С. 324-341.
Асимптотические представления решений одного класса систем
квазилинейных дифференциальных уравнений / соавт. Л.И.Кусик //
Укр. мат. журн. – 2003. – Т. 55, № 12. – С. 165-166.
Об исчезающих на бесконечности решениях неавтономных систем
квазилинейных дифференциальных уравнений // Дифференц. уравнения. – 2003. – Т. 39, № 4. – C. 441-452.
Asymptotic behavior of solutions of some systems of quazi-linear
differential equations / coauth. L.Kusiк // Math. Notices. – 2003. – Vol. 4,
N 1. – P. 3-24.
Asymptotic representations of solutions of non-linear second order
differential equations / coauth. L.A.Кirillоva (in collaboration with
L.Kirillova) // Memoirs on Differentiai Equations and Mathematical Phlsics.
– 2003. – Vol. 30. – P. 153-158.
Асимптотические представления неограниченных решений нелинейных дифференциальных уравнений третьего порядка / соавт.
А.А.Стехун // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2004. – Т. 47, № 4. –
С. 82-87.
Асимптотическое поведение неограниченных решений нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка. I / соавт.
В.А.Касьянова // Укр. мат. журн. – 2005. – Т. 57, № 3. – С. 338-355.
Асимптотичні зображення розв’язків нелінійних неавтономних диференціальних рівнянь третього порядку / співавт. А.А.Стехун // Вісн.
Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2005. – Вип. 64. – С. 107-120.
Об асимптотике решений нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка / соавт. Л.А.Кириллова // Дифференц. уравнения. – 2005. – Т. 41, № 8. – С. 1053-1061.
Асимптотическое поведение неограниченных решений нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка. II / соавт.
В.А.Касьянова // Укр. мат. журн. – 2006. – Т. 58, № 7. – С. 901-921.
Асимптотические представления решений одного класса нелинейных неавтономных дифференциальных уравнений третьего порядка / соавт. А.А.Стехун // Укр. мат. журн. – 2007. – Т. 59, № 10. –
С. 1363-1375.
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Условия колеблемости и неколеблемости решений одного класса
полулинейных дифференциальных уравнений второго порядка / соавт. Н.С.Васильева // Укр. мат. журн. – 2007. – Т. 59, № 4. –
С. 458-466.
Nonlinear Poisson-Boltzimann equation in spherical symmetry /
coauth.: V.I.Vishnyakov, G.S.Dragan // Physical Review. – 2007. – E76,
N 3. – P. 1-5.

Одесский университет, 1865-1990. – К., 1991. – С. 95.
Очерки развития науки в Одессе. – О., 1995. – С. 20.
Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. довід. Т. 2. А–І. – О., 2000. – С. 375-377 : портр. – Бібліогр. : с. 377. –
Там само. – 2-ге вид., допов. – 2005. – С. 427-430. – Бібліогр. :
с. 429-430.
Видные ученые Одессы : доктора наук и профессора. – О., 2005. –
С. 90 : портр.
Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енцикл.
слов. Вип. 1. – О., 2005. – С. 79-80 : портр.
http://www.onu.edu.ua/?type=ua&action=imem_differ_equation
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ЗВЕРОВИЧ
Едмунд Іванович
30 груд. 1936
Народився у станиці Ново-владимирівській, Краснодарського краю, у сім’ї агронома. 1938 р. після смерті батька родина
переїхала до станиці Ладозької. 1955 закінчив там середню
школу. У 1955-1960 вчився на фізико-математичному ф-ті Ростовського ун-ту. Учень Ф.Д.Гахова. У 1960-1963 – в аспірантурі
при Ін-ті теоретичної та експериментальної фізики Державного
комітету СРСР з використання атомної енергії. У 1964-1967 –
старший науковий співробітник і завідувач лабораторії програмування обчислювального центру Ростовського ун-ту. 1964
захистив у цьому ун-ті кандидатську дисертацію «Про деякі
крайові задачі теорії аналітичних функцій» (науковий керівник
Н.Н.Мейман, опоненти: Л.І.Волковиський, Е.Г.Хасабов), 1969
дістав вчене звання доцента.
1967 р. переїхав до Одеси. До 1973 викладав на кафедрі
вищої математики Інженерно-будівельного ін-ту, читав курс
вищої математики для технічних вузів. 1972 захистив у Білоруському ун-ті докторську дисертацію «Теорія двохелементних
крайових задач на ріманових поверхнях та її застосування»
(опоненти: Ф.Д.Гахов, І.І.Данилюк, Л.І.Волковиський). У 19731975 очолював кафедру елементарної математики і методики
викладання математики (з 1974 – кафедра алгебри і методики
викладання математики) Одеського педагогічного ін-ту, читав
вищу алгебру та спецкурси «Теорія Галуа», «Рівняння математичної фізики». Очолював семінар з крайових задач на ріманових поверхнях.
Разом з Г.С.Литвинчуком був одним із керівників семінару з
крайових задач та сингулярних інтегральних рівнянь в ОДУ,
секретарем механіко-математичної секції Одеського будинку
вчених.
З 1975 р. працює в Білоруському ун-ті. У 1975-2002 очолював кафедру теорії функцій і функціонального аналізу механіко-
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математичного ф-ту, з 2003 – професор цієї кафедри. Читав
математичний аналіз, теорію функцій комплексної змінної, теорію ймовірностей, інтегральні рівняння, численні спецкурси.
Під керівництвом ученого захищено 23 кандидатські та
2 докторські дисертації. Учасник багатьох конференцій.
Автор понад 160 праць. Основні дослідження – у галузі теорії аналітичних функцій на ріманових поверхнях. Досліджував
межові задачі теорії аналітичних функцій, деякі задачі теорії
пружності. Разом з Г.С.Литвинчуком вивчав задачу спряження,
зокрема неперервну граничну задачу зі зсувом у багатозв’язній
області. Разом з Г.С.Литвинчуком розглянув нетерові задачі,
що дістали назву однобічних, вивчив зв’язок цих задач з інтегральними рівняннями Фредгольма першого роду та встановив
низку ознак їх розв’язності. Дослідив межові задачі зі зсувами
для випадку, коли гранична умова задається на контурі, що
розбиває поверхню.

Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Биобиблиография, вып. 1. АЛ. – М., 1969. – С. 497 (10 назв.).

Краевые задачи со сдвигом для аналитических функций и сингулярные функциональные уравнения / соавт. Г.С.Литвинчук // Успехи
мат. наук. – 1968. – Т. 23, вып. 3. – С. 67-121.
Краевые задачи теории аналитических функций в гёльдеровских
классах на римановых поверхностях // Успехи мат. наук. – 1971. –
Т. 26, вып. 1. – С. 113-179.
Письмо в редакцию // Успехи мат. наук. – 1971. – Т. 26, вып. 5. –
С. 277.
Двухэлементные краевые задачи и метод локально-конформного
склеивания // Сиб. мат. журн. – 1973. – Т. 14, № 1. – С. 64-85.
*Смешанная задача теории упругости для плоскости с разрезами,
лежащими на вещественной оси // Труды Междунар. симп. по механике сплошной среды. – Тбилиси : Мецниереба, 1973.
К обоснованию метода локально-конформного склеивания / соавт.: А.В.Айзенштат, С.К.Гаврилов // Мат. заметки. – 1976. – Т. 19,
№ 2. – С. 201-210.
Особый случай однородной задачи сопряжения и обобщенная
проблема обращения // ДАН Беларуси. – 1999. – Т. 43, № 1. –
С. 16-19.
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Построение в явном виде глобальной униформизации алгебраического соответствия / соавт. О.Б.Долгополова // Сиб. мат. журн. –
2000. – Т. 41, № 1. – С. 72-87.
Явное решение сингулярного интегрального уравнения с дзетафункцией Вейерштрасса в качестве ядра / соавт. Т.И.Гатальская //
Изв. вузов. Математика. – 2003. – № 2. – С. 15-23.
Вещественный и комплексный анализ : в 6 ч. – Минск : Вышейш.
шк. – (Для студентов вузов).

Ч. 1 : Введение в анализ и дифференциальное исчисление.
– 2003. – 295 с.
Кн. 2, ч. 2 : Интегральное исчисление функций скалярного
аргумента; ч. 3 : Дифференциальное исчисление функций
векторного аргумента. – 2008. – 319 с.
Кн. 3, ч. 4 : Функциональные последовательности и ряды.
Интегралы, зависящие от параметра; ч. 5 : Кратные интегралы. Интегралы по многообразиям. – 2008. – 365 с.
Кн. 4, ч. 6 : Теория аналитических функций комплексного
переменного. – 2008. – 319 с.

The problem of linear conjugation on a closed Riemann surface //
Complex Analysis and Operator Theory. – 2008. – Vol. 2, N 4. –
P. 709-732.

История отечественной математики. В 4 т. Т. 4, кн. 1. 1917-1967. –
К., 1970. – С. 236, 238, 249, 251, 793, 807.
Очерки развития математики в СССР. Теоретическая математика.
Прикладные вопросы математики. – К., 1983. – С. 450, 454.
Латишева Л.П. Одеська державна академія будівництва та архітектури, 1930-2000 / Л.П.Латишева, О.Е.Лопатто, Л.В.Мазуренко. – О.,
2000. – С. 130.
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ЗИКОВ
Олександр Олександрович
4 с ерп. 1922
Народився у Києві в сім’ї професора, доктора технічних наук
О.О.Зикова. Навчаючись у 9-му класі, взяв участь у фізикоматематичній олімпіаді для десятикласників і одержав першу
премію. Після цього екстерном склав іспити за 10-й клас і вступив до Горьковського ун-ту, який закінчив 1945. Вчився також у
музичному училищі; прослухав консерваторський курс з гармонії. У 1945-1947 – асистент кафедри фізико-математичного
ф-ту Горьковського ун-ту. Учень П.С.Новикова, активний учасник семінару з математичної логіки та філософських питань
математики при кафедрі історії і філософії МДУ, керованого
С.О.Яновською і П.С.Новиковим. 1950 закінчив аспірантуру в
МДУ і захистив кандидатську дисертацію «Про зведення проблеми розв’язності у логічних численнях» (науковий керівник
П.С.Новиков, опоненти: А.М.Колмогоров, Д.П.Горський).
1950 р. переїхав до Одеси, впродовж року викладав на кафедрі математичного аналізу ОДУ, читав математичний аналіз,
аналітичну геометрію, основи геометрії; у 1951-1952 – асистент
в Одеському ін-ті інженерів морського флоту. 1952 затверджений у званні кандидата фізико-математичних наук.
У 1952-1954 рр. – асистент, потім доцент Московського авіаційно-технологічного ін-ту; у 1954-1958 – доцент Московського
фізико-технічного ін-ту (м. Долгопрудний).
У 1958-1969 рр. був старшим науковим співробітником Ін-ту
математики Сибірського відділення АН СРСР (Новосибірськ) і
професором Новосибірського ун-ту. 1958 заснував в Ін-ті математики перший в СРСР науково-дослідний семінар з теорії
графів, який значно вплинув на розвиток цієї теорії. Його учасниками були Л.В.Канторович, А.І.Фет, В.Г.Візінг, А.А.Берс,
М.І.Кратко, Н.М.Сичов та ін. Семінар працює і нині.
1963 р. захистив у Математичному ін-ті ім. В.А.Стеклова АН
СРСР докторську дисертацію «Цикл праць з теорії графів»
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(опоненти: М.Ф.Бокштейн, М.П.Романов, О.Г.Постніков). 1965 р.
дістав учене звання професора.
1969 р. знову переїхав до Одеси. Був спочатку професором,
а у 1970-1971 – завідувачем кафедри вищої математики Одеського ін-ту інженерів морського флоту. У 1971-1974 очолював
сектор теорії і методології економіко-математичного моделювання Одеського відділення Ін-ту економіки АН УРСР. У 19741976 – професор кафедри вищої математики Одеського технологічного ін-ту харчової промисловості.
1969 р. заснував в Одесі при Ін-ті інженерів морського флоту
семінар з дискретної математики. Семінар (нині при Південному науковому центрі НАН та ОНУ) активно працює, щороку
проводяться цикли розширених засідань за участі українських
та іноземних математиків.
У 1976-1982 рр. – професор кафедри прикладної математики і кібернетики Кишинівського ун-ту. Організував там семінар з
графів, гіперграфів та дискретних оптимізаційних задач, який
працює і нині. У 1982-1988 – професор кафедри алгебри і теорії
чисел, потім кафедри математичного аналізу Самаркандського
ун-ту.
1989 р. Зиков повернувся до Одеси. Працює у Південному
науковому центрі (професор-консультант). 2009 став ініціатором створення математичної секції при центрі.
У 1963-1975 рр. – член редколегії журналу «Journal of Combinatorial Theory». Головний і літературний редактор журналу
«Доповіді Одеського семінару з дискретної математики» (видається з 2004).
Під керівництвом О.О.Зикова захищено 23 кандидатських і
одна докторська (В.І.Волошин) дисертація. Брав участь у численних міжнародних конференціях.
Автор понад 60 наукових праць. Спеціаліст з математичної
логіки, філософських та методологічних питань математики,
заснував та очолив школу з теорії графів. Вже один з перших
результатів ученого, про який він доповів 1947 р. на семінарі в
МДУ, С.О.Яновська вважала гідним включення до систематичного курсу математичної логіки. Це було вичерпне дослідження
питання про несуперечне приєднання до аксіом вузького числення предикатів нових формул. Установив можливість редукції
проблеми здійсненності у скінченній області, аналогічній відо-
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мій раніше редукції здійсненності у будь-якій області. Одержав
також результати про здійсненність формул розширеного числення предикатів (другого степіня) в області заданої потужності. Досліджував з загальних позицій інваріанти графа та гіперграфа, рекурентно обчислювані за допомогою операції розбирання. Переклав, доповнив (разом з Г.І.Кожухіним) першу на
російській мові книгу з теорії графів французького математика
К.Бержа, написав до неї післямову. Низку праць присвятив методам оптимізації, основам геометрії та теорії множин. Намітив
два підходи до строгого обґрунтування спеціальної теорії відносності
–
неевклідово-кінематичний
та
абстрактноалгебраїчний.
Багато уваги приділяє методиці викладання математики у
середній та вищій школах. Брав участь у розробці та апробації
експериментальних програм з математики для початкової та
середньої школи. Викладаючи вищу математику у технічних
вузах, поєднував строгість зі стислістю та наочністю. Методичні
знахідки дозволили йому значно спростити викладення деяких
математичних дисциплін, зокрема і в університетських курсах.
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ІОХВИДОВ
Йосип Семенович
20 с ерп. 1919 – 1 лип. 1984
Народився в Одесі в сім’ї юриста. 1936 р. закінчив
СШ № 100 з червоним атестатом і вступив на математичне
відділення фізико-математичного ф-ту ОДУ. Науковою роботою
почав займатися ще студентом, був сталінським стипендіатом.
1941 закінчив ун-т і був рекомендований до аспірантури. Диплом з відзнакою одержав поштою, вже перебуваючи в армії.
Після короткочасного навчання в Москві на курсах військових техніків при Артилерійській академії ім. Ф.Е.Дзержинського
у званні військового техніка II рангу був відправлений на фронт
під Нарофомінськ. Брав участь у форсуванні Дніпра, воював у
Білорусії, Польщі, Східній Прусії, брав Берлін. Нагороджений
двома орденами і трьома медалями. 1946 був демобілізований.
У 1946-1947 рр. працював асистентом кафедри вищої математики Одеського гідрометеорологічного ін-ту, у 1947-1950 –
асистентом кафедри теоретичної механіки Одеського ін-ту інженерів морського флоту, очолюваної М.Г.Крейном. 1946 вступив до аспірантури при цій кафедрі. 1949 закінчив аспірантуру,
наступного року захистив у Харківському ун-ті кандидатську
дисертацію «Унітарні та самоспряжені оператори у просторі з
індефінітною метрикою» (науковий керівник М.Г.Крейн, опоненти: О.Я.Повзнер, Н.С.Ландкоф). У 1950-1954 очолював кафедру вищої математики Владивостоцького вищого мореплавного
училища, з 1952 – доцент. 1954 повернувся до Одеси. Працював на кафедрі вищої математики Одеського інженернобудівельного ін-ту, у 1961-1965 очолював цю кафедру, з 1965 –
старший науковий співробітник. 1967 захистив у Фізикотехнічному ін-ті низьких температур АН УРСР докторську дисертацію «Дослідження з теорії операторів у гільбертовому просторі з індефінітною метрикою» (опоненти: В.П.Потапов,
М.С.Лівшиць, Ю.М.Березанський) і дістав запрошення до Воронезького ун-ту. З 1968 і до кінця життя працював там на посаді
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професора кафедри математичного аналізу. Читав лекції з математичного аналізу, функціонального аналізу, спецкурси з
теорії гільбертових просторів, теорії операторів та ін., а також
лекції з методики викладання математики для вчителів середніх шкіл, проводив бесіди зі школярами, очолював журі міських,
регіональних та зональних оглядів студентських наукових
праць. Один з організаторів воронезької школи з теорії індефінітної метрики, яка і нині збирає вчених, що працюють у цій
галузі.
Виховав 10 учнів, серед яких Т.Я.Азізов, В.А.Штраус.
Автор понад 80 праць, у тому числі двох монографій. Основні наукові інтереси зосереджувалися на дослідженні геометрії
та теорії операторів у просторах з індефінітною метрикою, а
також на алгебраїчній теорії ганкелевих і тепліцевих матриць і
форм. У першому напрямі був одним із піонерів: він першим
застосував апарат перетворень Келі–Неймана до теорії індефінітних просторів. Широко відомі науковцям його результати з
геометрії гільбертових та банахових просторів з індефінітною
метрикою. Узагальнив принцип нерухомої точки А.М.Тихонова і
тим самим суттєво розширив межі класу операторів, що мають
максимальні семідефінітні інваріантні підпростори. Розробив
критерії повноти та базисності системи кореневих векторів у
самоспряжених цілком неперервних операторів, які знайшли
застосування за межами теорії індефінітних просторів, наприклад, при дослідженні повноти і базисності спеціальних функцій, породжених задачею про коливання в’язкої нестисливої
рідини. На жаль, присвячена всім цим питанням монографія
побачила світ уже після смерті вченого.
До основних результатів в алгебраїчній теорії ганкелевих і
тепліцевих матриць і форм належить теорія продовжень, а
також теореми про ранг цих матриць і форм. Результати знайшли застосування у суміжних науках, зокрема в теорії реалізації
лінійних систем і задачах швидкого прогнозування випадкових
процесів.
Й.С.Іохвидов був шанувальником класичної музики, протягом 30 років вів для студентів цикли бесід на цю тему. Захоплювався поезією, сам писав вірші.
Син Євген – математик.
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КАЛАФАТІ
Петро Дмитрович
2( 15) лют. 1911 – 16 верес . 1966
Народився у Миколаєві. Батько – бухгалтер, мати – медсестра. 1925 р. закінчив семирічку і вступив до хімпрофшколи. У
1928-1931 вчився в Одеському хіміко-технологічному ін-ті. Захопився математикою і перевівся на третій курс математичного
відділення Фізико-хіміко-математичного ін-ту, закінчив його
1933. У 1934-1937 був аспірантом М.Г.Крейна на кафедрі теорії
функцій ОДУ, водночас – асистентом цієї кафедри. 1937 захистив в ОДУ кандидатську дисертацію «Функції Гріна та інтерполяційні властивості фундаментальних функцій лінійної диференціальної системи 2-го порядку». У 1937-1939 – старший викладач ОДУ.
1940 р. був призваний до лав Військово-Морського Флоту,
службу проходив у Миколаєві, у військово-морському училищі.
Працював у навчальному відділі, потім вивчив метеорологію і
став спочатку метеоспостерігачем, потім черговим синоптиком і
викладачем метеорології. Ці дві посади обіймав до 1945. Під
час війни училище перебувало в Єйську, потім в Астрахані,
Безенчуці, Херсоні. У 1940-1941, з дозволу командування, читав лекції на вечірньому ф-ті Миколаївського кораблебудівного
ін-ту. 1945 училище повернулося до Миколаєва. Калафаті став
начальником загальноосвітнього циклу, а також поновив викладання в кораблебудівному ін-ті. 1946 демобілізувався. Викладав в ін-ті до 1955, з 1946 – завідувач кафедри математики.
1947 був затверджений у званні доцента. У 1947-1955 за сумісництвом викладав у Миколаївському педагогічному ін-ті, читав
всі курси, крім геометричних та методики математики.
1955 р. переїхав до Одеси. До 1961 завідував кафедрою
вищої математики Одеського інженерно-будівельного ін-ту; у
1961-1965 – доцент кафедри вищої математики Одеського технологічного ін-ту харчової та холодильної промисловості. 1965
став деканом фізико-математичного ф-ту Одеського педагогіч-
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ного ін-ту. Викладав у Школі юних математиків при ін-ті. Підготував докторську дисертацію, але не встиг її захистити.
У своїх наукових працях учений розвивав теорію осциляційних ядер та матриць М.Г.Крейна. Вивчав звичайні диференціальні рівняння, рішення яких мають осциляційні властивості, та
залежність осциляційних властивостей фундаментальних функцій граничних задач для звичайних диференціальних рівнянь
від властивостей функцій Гріна. Довів, що функції однієї змінної
певного виду утворюють повну ортогональну систему в [0,1].
Разом з П.А.Шварцман переклав з французької книгу М.Пароді
«Локализация характеристических чисел матриц и её применения» (1960).
Шахіст-першорозрядник.
Донька Анастасія – математик.
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Латишева Л.П. Одеська державна академія будівництва та архітектури / Л.П.Латишева, О.Е.Лопатто, Л.В.Мазуренко. – О., 2009. –
С. 129.
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КАЦ
Ізраїль Самійлович
15 груд. 1926
Народився в Одесі. 1941 р. закінчив семирічку. На початку
війни евакуювався до с. Іванівки, Сорочинського р-ну, Оренбурзької обл., працював у колгоспі. 1942 вчився екстерном у 8-му
та 9-му класах. 10-й клас закінчив у школі на станції Тоцьке,
Оренбурзької залізниці. У 1943-1945 вчився на літакобудівному
ф-ті Воронезького авіаційного ін-ту, який перебував в евакуації
у Ташкенті (з 1944 – Ташкентський авіаційний). З березня 1944
вчився (заочно) на математичному ф-ті Середньоазіатського
ун-ту.
1945 р. повернувся до Одеси і вступив на фізикоматематичний ф-т ОДУ, закінчив його 1948. У 1947 М.Г.Крейн
запропонував І.С.Кацу побудувати гільбертовий простір векторфункцій, породжений ермітово-неспадною матрицею-функцією.
Рішення задачі не тільки стало дипломною працею, але й увійшло до спектральної теорії диференціальних операторів вищих
порядків. У 1948-1956 викладав математику в середніх школах
Одеси. У 1956-1958 був страшим викладачем кафедри вищої
математики Ізмаїльського педагогічного ін-ту. Читав основи
геометрії, основи арифметики, проективну геометрію, теорію
чисел, методику викладання математики. У 1958-1961 – доцент
кафедри вищої математики і теоретичної механіки Одеського
вищого загальновійськового командного училища, з 1961 – завідувач цієї кафедри. У 1950-1956 викладав також в Одеському
педагогічному ін-ті.
1956 р. захистив у Харківському ун-ті кандидатську дисертацію «Про існування та поведінку спектральних функцій диференціальних систем другого порядку» (опоненти: В.О.Марченко,
Б.Я.Левін). 1962 затверджений у вченому званні доцента.
З 1964 р. працює на кафедрі вищої математики Одеського
технологічного ін-ту ім. М.В.Ломоносова.
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1974 р. захистив у Харківському ун-ті докторську дисертацію
«Дослідження із спектральної теорії узагальнених лінійних диференціальних операторів другого порядку» (опоненти:
В.О.Марченко, М.С.Лівшиць, Л.А.Сахнович), але вона не була
затверджена ВАКом. 1991 захистив у Фізико-технічному ін-ті
низьких температур АН УРСР докторську дисертацію «Спектральна теорія узагальнених лінійних та диференціальних операторів другого порядку» (опоненти: Ю.М.Березанський,
В.О.Щербина, Б.М.Левітан). 1992 І.С.Кацу присвоєно вчене
звання професора.
Читав курси вищої математики, додаткових глав аналізу, математичного програмування, теорії ймовірностей та математичної статистики. Вів семінари з спектральної теорії диференціальних операторів (1969-1970), лінійного програмування (19711973), нових напрямів лінійного програмування (1973-1974),
теорії операторів у гільбертовому просторі, оптимального керування, математичного програмування. Читав лекції на математичних семінарах у Тель-Авівському ун-ті, ун-ті ім. Бен-Гуріона
(Беєр-Шева), відділенні математичних наук Науково-дослідного
ін-ту ім. Вейцмана (Реховот).
Брав участь у багатьох міжнародних конференціях: Регенсбург, Німеччина, 1995; Тель-Авів, Ізраїль, 1997; Гронінген, Нідерланди, 1998; Падуя, Італія, 1998; Фару, Португалія, 2000;
Кардіфф, Велика Британія, 2004.
Автор близько 70 праць. Наукові дослідження стосуються
головним чином спектральної теорії узагальнених лінійних диференціальних операторів другого порядку. Розглядав питання
існування спектральних функцій граничних задач для узагальнених диференціальних рівнянь другого порядку з граничною
умовою на сингулярному кінці та зростання спектральних функцій граничних задач з таким рівнянням. Ввів клас узагальнених
диференціальних рівнянь, який містив також диференціальні
рівняння струни та рівняння Штурма-Ліувілля. Досліджуючи
рівняння струни, виявив невідомі раніше достатні умови існування спектральних функцій. Завдяки цьому були знайдені деякі достатні умови простоти спектра диференціального оператора другого порядку, діючого на інтервалі з двома сингулярними кінцями, на яких мають місце так звані точки Вейля. 1962 р.
розв’язав питання про знайдення умови, необхідної і достатньої
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для простоти спектра. Попутно було виявлено, що у випадку,
коли спектр не є простим, тобто однократним, кратна частина
спектра абсолютно неперервна. Саме цей результат виявився
корисним для спеціалістів у спектральній теорії. Досліджуючи
рівняння Штурма-Ліувілля, одержав результати, що пов’язують
інтегральні оцінки росту спектральних функцій на нескінченності з поведінкою «коефіцієнтів» узагальненого диференціального
рівняння. Також одержав асимптотичні оцінки для граничних
задач з граничною умовою на регулярному кінці.
Побудував спектральну теорію нового класу струн – струн з
граничною умовою на сингулярному кінці-вході. Одержав результати в теорії R-функцій – аналітичних функцій, що відображають верхню напівплощину в її частину. Вивчав розподіл спектра струни у випадку його дискретності. У випадку, коли струна
регулярна, її спектр є дискретним, а у випадку, коли вона сингулярна, критерій дискретності був встановлений разом з
М.Г.Крейном. Одержав результат, що характеризує густоту
спектра струни з сингулярною функцією розподілу мас. У
зв’язку з цим виникла потреба у вивченні сингулярних функцій, і
в цьому напрямі теж були одержані певні результати.
Займався також спектральною теорією канонічних систем
фазової розмірності два. Встановив, у якому просторі треба
будувати оператор, породжений канонічною системою, завдяки
цьому з’ясував, які вектор-функції розкладаються за рішенням
канонічної системи. Показав, що степенева проблема Гамбургера вкладається у спектральну теорію канонічних систем.
Застосував спектральну теорію струни Крейна до пояснення
рішень нескінченної системи диференціальних рівнянь для
перехідної функції ймовірностей процесу розмноження та загибелі.
Отримав міжнародний грант на розробку деяких задач спектральної теорії. Разом з М.Г.Крейном відредагував переклад
книги Ф.Аткінсона «Непрерывные и дискретные граничные задачи» (М., 1968) та написав два доповнення до цієї книжки.
Займався питаннями застосування математики в економіці.
Син Володимир – математик.

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 2. Биобиблиография. – М., 1959. – С. 302 (5 назв.).
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Українська математична бібліографія, 1917-1960. – К., 1963. –
С. 143-144 (7 назв.).
Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Биобиблиография, вып. 1.
А-Л. – М., 1969. – С. 587-588 (19 назв.).

Густота спектра струны // ДАН СССР. – 1973. – Т. 211, № 3. –
С. 520-523
Обобщение асимптотической формулы В.А.Марченко для спектральных функций граничной задачи второго порядка // Изв. АН СССР.
Сер. Математика. – 1973. – Т. 37, № 2. – С. 422-436.
Теоремы о связи поведения R-функций и их спектральных функций // Изв. вузов. Математика. – 1981. – № 11. – С. 15-20.
Теорема об интегральных оценках роста спектральных функций
струны // Укр. мат. журн. – 1982. – Т. 34, № 3. – С. 296-302.
Линейные отношения, порождаемые каноническими дифференциальными уравнениями // Функц. анализ и его приложения. – 1983. –
Т. 17, вып. 4. – С. 86-87.
Густота спектра сингулярной струны // Изв. вузов. Математика. –
1990. – № 3. – С. 23-30.
The behavior of spectral functions of the string with boundary condition
at the singular entrance endpoint // Integral equations and operator
theory. – 1992. – N 5. – P. 768-783.
Локальные свойства классической сингулярной функции и спектр
струны // Изв. вузов. Математика. – 1993. – № 6. – С. 17-21.
Линейные отношения, порождаемые каноническим дифференциальным уравнением фазовой размерности 2 и разложимость по собственным функциям // Алгебра и анализ. – 2002. – Т. 14, № 3. –
С. 86-120.
Спектральная теория струны и патологические процессы размножения и гибели // Функц. анализ и его приложения. – 2005. – Т. 39,
№ 2. – С. 74-78.
О природе гамильтониана де Бранжа // Укр. мат. журн. – 2007. –
Т. 59, № 5. – С. 658-678.
Сингулярная строго возрастающая функция и одна задача разбиения сегмента // Мат. заметки. – 2007. – Т. 81, № 3. – С. 341-347.

История отечественной математики. В 4 т. Т. 4, кн. 2. 1917-1967. –
К., 1970. – С. 94.
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Очерки развития математики в СССР. Теоретическая математика.
Прикладные вопросы математики. – К., 1983. – С. 487.
Одесская национальная академия пищевых технологий. – О.,
2007. – С. 117, 118.
Наукові школи Південноукраїнського державного педагогічного
університету імені К.Д.Ушинського. – О., 2007. – С. 85.
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КЕРЕКЕША
Петро Володимирович
18 черв. 1942 – 22 трав. 2009
Народився у Козятині, Вінницької обл., в сім’ї службовця.
Вчився у середніх школах Козятина і Вінниці. У 1959-1964 вчився на механіко-математичному ф-ті ОДУ. Ще в студентські роки
одержав перші наукові результати зі змішаних задач теорії
пружності для циліндра. Після закінчення ун-ту вступив до аспірантури при кафедрі методів математичної фізики. Учень
Ю.Й.Черського. 1966 служив в армії. 1968 закінчив аспірантуру і
почав працювати на кафедрі методів математичної фізики
(1968-1970 – асистент, 1970-1974 – старший викладач, 1976 –
доцент).
1970 р. захистив в ОДУ кандидатську дисертацію «Задачі
теорії пружності, що зводяться до задачі спряження аналітичних функцій» (науковий керівник Ю.Й.Черський, опоненти:
С.М.Бєлоносов, Г.Я.Попов). У 1976-1978 працював викладачем-консультантом на кафедрі вищої математики ун-ту СантаКлари (Республіка Куба). З 1978 працював на кафедрі вищої
математики ОДУ (ОНУ) (1978-2000 – доцент, 2000-2009 – професор). 1999 захистив в ОДУ докторську дисертацію «Комбінований метод перетворення Фур’є і спряження аналітичних функцій у задачах теорії пружності» (науковий консультант
Г.Я.Попов,
опоненти:
В.С.Проценко,
Б.О.Галанов,
С.О.Смирнов).
Читав курси вищої математики, математичного аналізу, методів математичної фізики, теорію функцій комплексної змінної,
спецкурси з теорії крайових задач та інтегральних рівнянь типу
згортки у просторах основних та узагальнених функцій, комбінованого методу перетворення Фур’є і спряження аналітичних
функцій у теорії інтегральних рівнянь із застосуваннями, задачі
Рімана у просторах основних та узагальнених функцій, задачі
Карлемана у просторах основних та узагальнених функцій.
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Підготував трьох кандидатів наук. Був членом спеціалізованої ради ІМЕМ ОНУ із захисту кандидатських дисертацій.
Автор близько 100 наукових праць. Сфера наукових інтересів – інтегро-диференціальні рівняння та рівняння з частинними похідними математичної фізики, дослідження у напрямі,
який виник на стику теорії інтегральних рівнянь і теорії ймовірностей. Створив математичний апарат для дослідження змішаних крайових задач теорії пружності. Вдало застосував комбінований метод перетворення Фур’є і спряження аналітичних
функцій. Одержав інтегральне зображення аналітичної періодичної функції у смузі та інтегральне зображення аналітичної
функції у кільці, дослідив узагальнену і диференціальну задачу
Карлемана для смуги і точно розв’язав матричну задачу Карлемана для двох функцій в кільці та третю гармонічну задачу
для клина. Створив ефективний аналітичний метод
розв’язування задач кручення стрижнів з частковим та повним
підкріпленням і першим вказав точний розв’язок першої основної задачі для симетричної лунки, точний і наближений
розв’язки власне змішаної задачі про згин тонкої пружної плити
у формі сегмента та контактної задачі про напресування на
нескінченний вал пружної оболонки з кусково-сталими геометричнимим і фізичними характеристиками, точні розв’язки задачі
кручення стрижня напівкруглого перерізу з частковим підкріпленням по дузі і задачі термопружності для клина із конвективним теплообміном на гранях за наявності джерел тепла.
Приділяв велику увагу методичній роботі, видав понад
20 навчально-методичних праць, з них 4 підручники.
Син, Д.П.Керекеша, – математик.

Метод факторизации и его численная факторизация : учеб. пособие / соавт.: Г.Я.Попов, В.Е.Круглов. – О. : Высш. шк., 1976. – 82 с.
Вища математика для менеджерів та економістів : навч. посіб. /
співавт. Ю.І.Буріменко. – О., 2001. – 292 с.
Лекції і вправи з вищої математики : для студ. біол. ф-ту : у 2 ч. –
О., 2002-2004.
Ч. 1. – 80 с.
Ч. 2. – 144 с.
Лекції і вправи з вищої математики : для студ. екон. спец. – О. :
Астропринт, 2003. – 520 с.
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Приближенное решение задачи Римана с параметром на вещественной оси / соавт. С.С.Колесник // Краевые задачи для дифференциальных уравнений : сб. науч. работ. – Черновцы, 2006. – Вып. 14. –
С. 61-69.
Точные и приближенное решение «нагруженной» задачи Римана
на вещественной оси в пространствах основных и обобщенных функций / соавт. Е.А.Усова // Там само. – С. 69-78.
Метод сопряжения аналитических функций с приложениями / соавт.: Ю.И.Черский, Д.П.Керекеша. – О. : Астропринт, 2010. – 552 с.

Кочура А.І. Дослідження крайових задач з теорії аналітичних функцій та крайових задач теорії потенціалу / А.І.Кочура, І.Г.Лободзинська
// Матеріали ювілейної наукової сесії університету, присвяченої
50-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. – О., 1968. –
С. 137.
Нечаєв А.П. Керекеша Петро Володимирович // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. довід. – О., 2000. – Т. 3 :
К–П. – С. 45-47 : портр. – Бібліогр. : с. 47. – Там само. – 2-ге вид.,
допов. – 2005. – С. 45-49. – Бібліогр. : с. 47-49.
Видные ученые Одессы : доктора наук и профессора. – О., 2005. –
С. 121: портр.
Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енцикл.
слов. Вип. 1. – О., 2005. – С. 103 : портр.
Пішов з життя Петро Володимирович Керекеша : [некролог] //
Одес. ун-т. – 2009. – № 1.
http://www.onu.edu.ua/?type=ua&action=kerekesha_petr_vol
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КИРИЛОВ
Володимир Харитонович
6 груд. 1940
Народився в Улан-Уде в сім’ї військовослужбовця. 1958 р.
закінчив середню школу у м. Тулун, Іркутської обл. Наступного
року вступив на механіко-математичний ф-т ОДУ, який закінчив
1964. У 1965-1968 вчився в аспірантурі по кафедрі теоретичної
механіки Одеського технологічного ін-ту холодильної промисловості (науковий керівник А.А.Каспарянц).
У 1968-2002 рр. працював на цій кафедрі: асистент (19681972), доцент (1972-1977), завідувач кафедри (1977-2002); читав курс теоретичної механіки. У 2002-2003 очолював кафедру
систем автоматизованого проектування цього ін-ту, читав основи проектування.
1971 р. захистив в ін-ті кандидатську дисертацію «Про один
наближений метод Вінера–Хопфа та його застосування до теорії
тривимірних
МГД-каналів»
(науковий
керівник
А.А.Каспарянц, опоненти: Г.Я.Попов, А.Б.Ватажин). 1974 здобув учене звання доцента.
1994 р. захистив там само докторську дисертацію «Гідродинаміка та тепломасообмін в двофазних потоках плівкових апаратів для холодильної техніки» (науковий консультант
І.Г.Чумак,
опоненти:
Г.Є.Каневець,
В.О.Календарян,
М.В.Остапчук). Вчене звання професора присвоєне 1995.
З 2003 р. очолює кафедру інформаційних технологій Одеського національного морського ун-ту.
Під керівництвом ученого захистили кандидатські дисертації
Ф.Н.Іванченко, В.І.Логачевський, В.А.Варивода, А.Г.Лелиця,
Т.В.Титаренко, А.В.Вітюк, Х.М.Аль-Ахрас Гассан, Є.Р.Георгаліна, докторську – В.В.Вичужаніна.
Автор 140 наукових праць. Галузь наукової діяльності – розвиток теорії і методів математичного моделювання гідродинамічних та тепломасообмінних процесів для технічних систем,
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застосування інфомаційних технологій при створенні імітаційних моделей фізичних процесів.
Захоплюється грою на електронному баяні.

О решении некоторых задач математической физики / соавт.
М.М.Игнатенко // Дифференц. уравнения. – 1969. – Т. 5, № 7. –
С. 1296-1302.
О профилировании внешнего магнитного поля при расчете эффективности МГД-канала / соавт. В.А.Тепляков // Магнитная гидродинамика. – 1971. – № 1. – С. 57-63.
Электрическое поле в МГД-канале прямоугольного сечения при
наличии эффекта Холла // Прикладная математика и механика. –
1973. – Т. 37, вып. 3. – С. 459-468.
Электрическое поле в МГД-канале прямоугольного сечения с конечными электродами при наличии эффекта Холла // Изв. вузов.
Математика. – 1976. – № 9. – С. 76-86.
К расчету пленочных тепломассообменных аппаратов для холодильной техники / соавт.: А.В.Дорошенко, В.И.Логачевский // Холодильная техника. – 1985. – № 8. – С. 32-34.
А.с. 1310011 / соавт.: А.В.Малюсов, А.В.Дорошенко, Л.П.Холпанов,
Ю.Р.Ярмолович, К.И.Ржепишевский. – № 3876981 ; заявл. 03.04.85 ;
зарегистрировано в ВНИИГПЭ 15.01.1987.
Особенности пленочного течения жидкостей по поверхностям с
регулярной
шероховатостью
/
соавт.:
А.В.Дорошенко,
В.И.Логачевский, В.Г.Гайдай // Инж.-физ. журн. – 1988. – Т. 54, № 5. –
С. 739-745.
К расчету скорости вторичного уноса в сепараторах желюзийного
типа / соавт.: А.А.Грандов, А.В.Дорошенко // Инж.-физ. журн. – 1989. –
Т. 56, № 5. – С. 842-843.
Предельная скорость газа в тепло- и массообменной аппаратуре /
соавт.: А.В.Дорошенко, В.И.Логачевский // Инж.-физ. журн. – 1996. –
Т. 69, № 2. – С. 279-284.
Курс теоретической механики : учеб. пособие / соавт.
Д.Д.Лещенко. – О. : Астропринт, 2002. – 263 с.
MATLAB в научных и инженерных расчетах : монография / соавт.:
А.Ф.Дащенко, Л.В.Коломиец, В.Ф.Оробей. – О. : Астропринт, 2003. –
210 с.
Дифракция поверхностных волн на волноломах, расположенных
на дне либо частично погруженных в жидкость / соавт.: В.Ф.Витюк,
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Е.Р.Георгалина, А.С.Чернышев // Вісн. Одес. нац. мор. ун-ту : зб. наук.
пр. – 2007. – № 23. – С. 41-51.
Обоснование принятия решений на этапе проектирования СКВ с
перекрестным током фаз // Вісн. Одес. нац. мор. ун-ту : зб. наук. пр. –
2007. – № 22. – С. 137-152.
Теоретична механіка. Теорія та розв’язання задач у середовищі
MathCad : навч. посіб. / співавт.: В.Г.Мураховський, В.І.Туманський. –
О. : ОДАХ, 2007. – 252 с.
Экономико-математическое обеспечение проектных решений для
судовой альтернативной СКВ с противотоком фаз // Вісн. Одес. нац.
мор. ун-ту : зб. наук. пр. – 2007. – № 22. – С. 153-165.
Волновое течение тонкого слоя вязкой жидкости по наклонной поверхности / соавт.: В.Д.Бойко, А.В.Дорошенко // Вісн. Одес. нац. мор.
ун-ту : зб. наук. пр. – 2009. – № 26. – С. 52-66.
Решение задач сопротивления материалов, теоретической и
строительной механики в среде MathCad : учеб. пособие / соавт.:
А.Ф.Дащенко, Л.В.Коломиец, В.Ф.Оробей, Н.Г.Сурьянинов. – О. :
Стандартъ, 2009. – 552 с.

Одесский национальный морской университет. История. Люди.
Современность, 1930-2005. – О., 2005. – С. 93, 94.
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КОЛЯДА
Віктор Іванович
15 лис топ. 1947
Народився в Одесі. Батько, І.М.Коляда, – журналіст, видавець, мати, Г.Г.Шахраманова, – економіст. У 1965-1970 рр.
вчився на механіко-математичному ф-ті ОДУ. Перші наукові
результати про швидкість сумовності ортогональних рядів
отримав ще студентом, а у дипломній роботі навів остаточні
результати з цієї тематики. 1970 вступив до аспірантури по
кафедрі математичного аналізу. У 1970-1971 служив в армії.
1973 закінчив аспірантуру і захистив в ОДУ кандидатську дисертацію «Швидкість збіжності та сумовності ортогональних рядів
і вкладення деяких класів функцій багатьох змінних» (науковий
керівник
Е.О.Стороженко,
опоненти:
П.Л.Ульянов,
Е.І.Зверович).
1987 р. захистив в МДУ докторську дисертацію «Теореми
вкладення і метричні властивості функцій» (опоненти:
К.І.Осколков, М.К.Потапов, О.А.Талалян). У 1972-1998 працював на кафедрі математичного аналізу ОДУ (асистент, старший
викладач, професор), читав курс математичного аналізу. Організував в ОДУ спецраду із захисту докторських дисертацій, у
1993-1994 був її головою. П’ять учнів ученого захистили кандидатські дисертації.
У 1998-2003 рр. працював в Іспанії: 1998 як запрошений науковий співробітник Автономного ун-ту Мадрида, у 1999-2001 –
запрошений професор Ун-ту в м. Логроньйо, у 2001-2003 – запрошений професор Ун-ту Карлоса III у Мадриді. З 2003 – професор Карлстадського ун-ту (м. Карлстад, Швеція).
Автор близько 50 праць. Займався питаннями швидкості
збіжності та сумовності ортогональних рядів, теорією вкладень
деяких класів функцій, знайшов необхідну і достатню умову
вкладання класів в Lp. Розвинув теорію вкладень у зв’язку з
вивченням метричних властивостей функцій. Дістав важливі
результати з теорії функціональних просторів, займався оцін-
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ками перестановок функцій і перетворень Фур’є, вивчав нерівності типу Хаусдорфа-Юнга для ортогональних рядів з векторнозначними коефіцієнтами. Встановив точні нерівності різних
метрик для найкращих наближень, необхідні та достатні умови
для вкладень з граничним показником багатовимірних ліпшицевих просторів, нерівності різних метрик для модулів неперервності.

Анализ на многообразиях : тексты лекций. – О., 1977. – Вып. 1. –
56 с.
Неравенство Хаусдорфа-Юнга с векторнозначными коэффициентами и приложения / соавт.: Х.Гарсиа-Куерва, К.С.Казарян,
X.Л.Торреа // Успехи мат. наук. – 1998. – Т. 53, вып. 3. – С. 3-84.
Estimates of maximal functions, measuring, local smoothness //
Analysis Mathematica. – 1999. – Vol. 25, N 4. – P. 277-300.
Вложения дробных пространств Соболева и оценки преобразований Фурье // Мат. сб. – 2001. – Т. 192, № 17. – С. 51-72. – Те саме
англ. мовою: Embeddings of fractional Sobolev spaces and estimates of
Fourier transforms. – С.979-1000.
Paley type inequalities for orthogonal series with vector-valued
coefficients / coauth.: J.Garcia-Cuerva and K.Kazarian // Acta
Mathematica Hungarica. – 2001. – Vol. 90, N 1-2. – P. 151-183.
Rearrangements estimates for Fourier transforms in terms of moduli of
continuity / coauth. J.Garcia-Cuerva // Mathematische Nachrichten. –
2001. – Bd. 228. – S. 123-144.
A transplantation theorem for ultraspherical polynomials at critical
index / coauth. J.J.Guadalupe // Studia Mathematica. – 2001. – Vol. 147,
N 1. – P. 51-72.
Estimates of difference norms for functions in anisotropic Sobolev
spaces / coauth. F.J.Perez // Mathematische Nachrichten. – 2004. –
Vol. 267. – P. 46-64.
Неравенства типа Гальярдо-Ниренберга и оценки модулей непрерывности // Успехи мат. наук. – 2005. – Т. 60, вып. 6. – С. 139-156. –
Те саме англ. мовою. – С. 1147-1164.
Kernels and best approximations related to the system of
ultraspherical polynomials / coauth. F.Marcellan // J. of Approximation
Theory. – 2005. – Vol. 133. – P. 173-194.
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On limiting embeddings of Besov spaces / coauth. A.K.Lerner // Studia
Mathematica. – 2005. – Vol. 171, N 1. – P. 1-13.
Transplantation theorems for ultraspherical polynomials in Re H and
BMO // Constructive Approximation. – 2005. – Vol. 22, N 2. – P. 149-191.
Mixed norms and Sobolev type inequalities // Banach Center Publications. – 2006. – Vol. 72. – P. 141-160.
On Embedding Theorems // Nonlinear Analysis, Function Spaces and
Applications. – 2007. – Vol. 8. – P. 35-94.
On functions of bounded p-variation / coauth. M.Lind // J. of Mathematical Analysis and Applications. – 2009. – Vol. 356, N 2. – P. 582-604.
Sharp constants related to the triangle inequality in Lorentz spaces /
coauth. S.Barza, J.Soria // Transactions of the American Mathematical
Society. – 2009. – Vol. 361, N 10. – P. 5555-5574.
Jacobi transplantations and Weyl integrals / coauth. Luz Roncal
Gomez // Collectanea Mathematica. – 2010. – Vol. 61, N 2. – P. 205-221.
Lp-moduli of continuity of sections of functions // Forum
Mathematicum. – 2010. – Vol. 22, N 1. – P. 53-73.

Одесский университет, 1865-1990. – К., 1991. – С. 95.
Варбанец П.Д. О математиках Одессы / П.Д.Варбанец [и др.] //
Очерки развития науки в Одессе. – О., 1995. – С. 19.
Кашин Б.С. Краткий обзор научной деятельности Э.А.Стороженко /
Б.С.Кашин [и др.] // Укр. мат. журн. – 2000. – Т. 52, № 4. – С. 464, 466.
Стороженко Е.О. Коляда Віктор Іванович // Професори Одеського
(Новоросійського) університету : біогр. довід. – О., 2000. – Т. 3 : К–П. –
С. 85-87 : портр. – Бібліогр. : с. 87. – Там само. – 2-ге вид., допов. –
2005. – С. 93-94.
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КОРЕНОВСЬКИЙ
Анатолій Олександрович
13 лют. 1958
Народився в с. Шевченкове, Кілійського р-ну, Одеської обл.,
в сім’ї вчителів (батько – історик, мати – філолог). У 19741979 рр. вчився на відділенні прикладної математики механікоматематичного ф-ту ОДУ. Учень В.І.Коляди. У 1983-1985 – асистент кафедри математичного аналізу. У 1985-1988 вчився в
аспірантурі при цій кафедрі, 1988 захистив в ОДУ кандидатську
дисертацію «Властивості функцій, що визначаються у термінах
середніх коливань» (науковий керівник В.І.Коляда, опоненти:
К.І.Осколков, Ю.В.Крякін). У 1988-1991 – асистент кафедри
математичного аналізу ОДУ, у 1991-2000 – доцент цієї ж кафедри.
У 2000-2003 рр. – докторант кафедри математичного аналізу Київського університету, у 2003-2008 – доцент кафедри математичного аналізу ОНУ, у 2008-2009 – професор, з 2009 –
завідувач цієї кафедри.
Читав курси математичного аналізу, теорії функцій дійсної
змінної, теорії функцій комплексної змінної, функціонального
аналізу, теорії міри та інтеграла, спецкурси з рівно вимірних
переставлень функцій та їх застосувань, функцій з обмеженим
середнім коливанням, вагових оцінок операторів, диференціальних властивостей функцій, методів доведення нерівностей.
2007 р. захистив в Ін-ті математики НАНУ докторську дисертацію «Середні коливання, обернені нерівності та рівновимірні
переставлення функцій» (опоненти: А.А.Кондратюк, В.Г.Кротов,
В.А.Михайлець).
Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації
М.О.Малаксіано, Є.Ю.Леончик.
Викладав в університетах Франції (Марсель, Тулон), Італії
(Неаполь), Фінляндії (Гельсінкі) та країн СНД. Учасник багатьох
міжнародних конференцій.
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Член експертної ради ВАК України, вчений секретар спеціалізованої ученої ради із захисту кандидатських дисертацій ОДУ,
рецензент «Українського математичного журналу», «Українського математичного вісника», «Математичних студій» та багатьох закордонних наукових журналів. Соросівський доцент
(1997); отримував гранти фонду Сороса (1993, 1995), член групи дослідників, які одержали грант Державного фонду фундаментальних досліджень України (2001), учасник українськофранцузького проекту наукових досліджень «Дніпро» (20012003). Член Американського математичного т-ва.
Автор близько 70 праць. Провів порівняльний аналіз максимальних операторів Харді–Літтлвуда та Феффермана–Стейна у
термінах їх дії у класах Орлича; довів обмеженість максимального оператора Гільберта у класах функцій з обмеженим середнім коливанням; знайшов точну постійну у показнику експоненти у нерівності Джона–Ніренберга, знайшов багатовимірний
аналог леми Рисса «про сонце, що сходить»; дістав точні оцінки рівновимірних перестановок функцій, що задовольняють
оберненій нерівності Гельдера; знайшов точні граничні показники сумовності функцій з класів Макенхаупта, Геринга, Гурова–Решетняка та у близьких класах.
Брат Аркадій – математик.

О принадлежности максимальной функции f классу Орлича //
Мат. заметки. – 1989. – Т. 46, № 2. – С. 66-75.
Средние колебания и преобразование Гильберта // Изв. вузов.
Математика. – 1989. – № 2. – С. 28-40.
О связи между средними колебаниями и точными показателями
суммируемости функций // Мат. сб. – 1990. – Т. 181, № 12. –
С. 1721-1727.
О точном продолжении обратного неравенства Гёльдера и условия Макенхуапта // Мат. заметки. – 1992. – Т. 52, № 6. – С. 32-44.
Обратное неравенство Гельдера, условие Макенхаупта и равноизмеримые перестановки функций // Докл. РАН. – 1992. – Т. 323, № 2.
– С. 229-232.
#

On the one-dimensional Muckenhoupt condition A∞ // Les Comptes
Rendus de l’Académie des sciences. Ser. I. – 1995. – Vol. 320. –
P. 19-24.
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Оценки колебаний сопряжённого преобразования Харди и преобразования Кальдерона // Зап. науч. семинара ЛОМИ. – 2001. – Т. 282.
– С. 106-117.
Оценки колебаний преобразования Харди // Мат. заметки. – 2002.
– Т. 72, № 3. – С. 383-395.
О связи между классами функций Гурова-Решетняка и Макенхаупта // Мат. сб. – 2003. – Т. 194, № 6. – С. 127-134.
Лемма Рисса «о восходящем солнце» для многих переменных и
неравенство Джона-Ниренберга // Мат. заметки. – 2005. – Т. 77, № 1.
– С. 53-66.
Об обратном неравенстве Гёльдера // Мат. заметки. – 2007. –
Т. 81, № 3. – С. 361-373.
Mean Oscillations and Equimeasurable Rearrangements of Functions.
– Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2007. – 188 p. – (Lecture Notes of
the Unione Matematica Italiana, 4).
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КОСТАНДІ
Георгій Васильович
22 квіт. ( 4 трав.) 1882 – 1968
Народився в Одесі в робітничій сім’ї. Небіж художника
К.К.Костанді. 1900 р. закінчив 6-класне училище, 1903 – педагогічні курси при училищі. У 1903-1906 учителював у школах Одеського повіту. 1908 екстерном склав іспит на атестат зрілості в
2-й гімназії. У 1908-1912 вчився на математичному відділенні
фізико-математичного ф-ту Новоросійського ун-ту, у 1912-1913
– на однорічних Вищих педагогічних курсах. У 1912-1920 викладав математику і фізику в реальному училищі
В.А.Жуковського. У 1920-ті роки викладав математику в Одеському політехнічному ін-ті, морському технікумі, будівельному
технікумі. У 1929-1930 – професор Ін-ту інженерів цивільного та
комунального будівництва, викладав там математику і теоретичну механіку. У 1929-1941 викладав математику в Індустріальному ін-ті (професор), у 1934-1936 очолював фізикоматематичну кафедру. У 1930-1937 викладав також в Ін-ті технології зерна і борошна (професор), очолював кафедру математики. У 1938-1941 – доцент кафедри математики Одеського
будівельного ін-ту.
1938 р. захистив у Казанському ун-ті кандидатську дисертацію «Елементарні доведення теореми про прості числа в арифметичній прогресії».
Під час війни залишався в Одесі, у 1942-1943 рр. – доцент
ун-ту Трансністрії, очолював кафедру вищої алгебри. Після
повернення ОДУ до Одеси його залучили до поновлення викладання математичних курсів; читав теорію груп, лінійну алгебру, теорію чисел, наближені обчислення, вищу математику на
геолого-географічному ф-ті.
У 1944-1951 рр. – доцент кафедри математики Одеського
ін-ту інженерів цивільного та комунального будівництва, у 19441948 – завідувач кафедри. Входив до складу першої післявоєнної ради ін-ту.
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У 1951 р. вийшов на пенсію через катаракту на обох очах.
Після операції зір одного ока відновився, і він повернувся до
роботи.
У 1952-1960 рр. – доцент кафедри вищої математики і теоретичної механіки Одеського технологічного ін-ту.
Зробив вагомий внесок у викладання математики у вузах
Одеси. Праці в галузі теорії чисел.

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 2. Биобиблиография. – М., 1959. – С. 335 (10 назв.).
Українська математична бібліографія, 1917-1960. – К., 1963. –
С. 158 (12 назв.).

Наука и научные работники СССР. Ч. 6. Научные работники СССР
без Москвы и Ленинграда. – Л., 1928. – С. 189.
Історія Одеського університету за 100 років. – К., 1968. – С. 286.
Одесский политехнический институт : крат. ист. очерк (1918-1968).
– К., 1968. – С. 35, 62.
Латишева Л.П. Одеська державна академія будівництва та архітектури, 1930-2000 / Л.П.Латишева, О.Е.Лопатто, Л.В.Мазуренко. – О.,
2000. – С. 37, 128.
Костанди Георгий Васильевич // История Одесского политехнического в очерках. – О., 2003. – С. 92.
Одесская национальная академия пищевых технологий. – О.,
2007. – С. 117.
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КОСТІН
Василь Іванович
10( 23) лют. 1910 – 13 с ерп. 1953
Народився у с. Данилівка, Аткарського повіту, Саратовської
губ., у селянській сім’ї. 1928 р. закінчив середню школу у
м. Аткарську і вступив на механіко-математичний ф-т МДУ. За
рекомендацією Д.Ф.Єгорова, В.Ф.Кагана і Н.О.Глаголєва був
залишений в аспірантурі по кафедрі геометрії. 1932, ще під час
навчання в аспірантурі, почав викладати. З 1933 брав активну
участь у роботі створеного В.Ф.Каганом семінару з векторного
та тензорного аналізу із застосуваннями їх до геометрії, механіки та фізики. Був учасником Першої міжнародної конференції з
тензорної диференціальної геометрії та її застосувань (Москва,
17-23 трав. 1934). 1935 захистив кандидатську дисертацію
«Метрична двоїстість геометрії Рімана». Того ж року його запросили до Горьковського ун-ту, там він до 1947 очолював кафедру геометрії. Водночас викладав у Горьковському педагогічному ін-ті. Багатий досвід, накопичений при викладанні курсу
основ геометрії, узагальнив у підручнику для педагогічних інститутів (перше видання – 1946, друге – 1948). Це був перший
оригінальний підручник з основ геометрії. У передмові автор
підкреслив, що при створенні книги використав досвід викладення основ геометрії В.Ф.Кагана.
1947 р. переїхав до Одеси, очолив кафедру геометрії й алгебри фізико-математичного ф-ту ОДУ. У 1947-1953 очолював
також кафедру вищої математики у Вищому морехідному училищі та викладав у Політехнічному ін-ті. 1948 захистив докторську дисертацію з методики викладання математики «Основи
геометрії» (це був перший повоєнний захист на факультеті).
Читав курси з аналітичної геометрії, диференціальної та
проективної геометрії, основ геометрії; спецкурси з теорії поверхонь, векторного аналізу, тензорного аналізу, ріманової геометрії, інтегральної геометрії та ін. Багато зробив для удосконалення навчальної і наукової роботи факультету.
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Працюючи над удосконаленням підручника «Основи геометрії», виконав роботу «Геометризація основних інтерпретацій
геометрії Лобачевського», яку мав намір включити до третього
видання книжки. Підготував підручник «Аналітична геометрія»
для педагогічних вузів та університетів. На жаль, ці книжки не
було видано.
Очолював математичну секцію Будинку вчених, був членом
його ради.
Як учень В.Ф.Кагана продовжив його дослідження у галузі
метричної двоїстості, розглянув гонометричні сім’ї, що допускають групу.
Сини Олександр та Володимир – математики.

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 2. Биобиблиография. – М., 1959. – С. 336 (5 назв.).
Українська математична бібліографія, 1917-1960. – К., 1963. –
С. 159 (6 назв.).

Горьковский государственный университет, 1931-1936. – [Горький] : Горьк. изд-во, 1936. – С. 6, 10.
Математика в СССР за тридцать лет, 1917-1947. – М. ; Л., 1948. –
С. 883, 904.
Василий Иванович Костин : некролог / А.Ю.Ишлинский [и др.] // Сб.
мат. отд. физ-мат. фак. ОГУ. – 1953. – Т. 5. – С. 149-150 : портр.
Депман И.Я. Василий Иванович Костин (1910-1953) // Математика
в школе. – 1955. – № 3. – С. 77 : портр.
Педагогическая энциклопедия. Т. 2. – М., 1965. – Стб. 516.
Бланк Я.П. Обзор работ по геометрии на Украине за 50 лет (19171967) / Я.П.Бланк, Е.П.Сенькин // Укр. геометр. сб. – 1968. – Вып. 5-6.
– С. 9.
История отечественной математики. В 4 т. Т. 3. 1917-1967. – К.,
1968. – С. 144.
Історія Одеського університету за 100 років. – К., 1968. –
С. 286, 287.
Синюков М.С. Про розвиток досліджень з геометрії в ОДУ ім.
І.І.Мечникова за роки радянської влади // Матеріали ювілейної наукової сесії університету, присвяченої 50-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. – О., 1968. – С. 139.
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Лопшиц А.М. Вениамин Федорович Каган (1869-1953) /
А.М.Лопшиц, П.К.Рашевский. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1969. –
С. 24, 28.
Бородін О.І. Біографічний словник діячів у галузі математики /
О.І.Бородін, А.С.Бугай. – К., 1973. – С. 243.
Университет, рожденный Октябрем, 1918-1978. – Горький : ВолгоВят. кн. изд-во, 1978. – С. 44, [50 (фот.)].
Одесский университет, 1865-1990. – К., 1991. – С. 95.
Очерки развития науки в Одессе. – О., 1995. – С. 18.
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КОСТІН
Олександр Васильович
13 груд. 1932
Народився у Москві. Син В.І.Костіна. 1950 р. вступив на фізико-математичний ф-т Одеського ун-ту. Сталінський стипендіат, закінчив ун-т з червоним дипломом. Був залишений в аспірантурі на кафедрі математичного аналізу; закінчив аспірантуру
у 1958. У 1958-1977 працював на цій кафедрі, з 1977 очолює
кафедру вищої математики. 1962 захистив в Ін-ті математики
АН УРСР кандидатську дисертацію «Стійкість та асимптотика
квазілінійних неавтономних диференціальних систем» (науковий керівник М.І.Гаврилов, опонент О.Б.Ликова), наступного
року здобув учене звання доцента. 1991 там само захистив
докторську дисертацію «Асимптотика правильних розв’язків
звичайних диференціальних рівнянь» (опоненти: І.Т.Кігурадзе,
В.О.Кондратьєв, М.І.Шкіль) і здобув учене звання професора.
Викладав математичний аналіз та теорію ймовірностей, тепер читає курс теорії стійкості за Ляпуновим для магістрів 5-го
курсу і спецкурси: некласичні теореми існування розв’язків сингулярної задачі Коші, метод майже трикутних систем у теорії
стійкості, асимптотичні методи в теорії лінійних однорідних неавтономних систем звичайних диференціальних рівнянь, асимптотичні методи в теорії звичайних диференціальних рівнянь,
викладав також курс вищої математики на біологічному ф-ті,
математичний аналіз та диференціальні рівняння на фізичному
ф-ті.
Під керівництвом ученого кандидатські дисертації захистили
В.М.Євтухов,
І.Е.Вітриченко,
Є.В.Бишко,
Г.А.Стойкова,
В.Г.Чернишов,
Д.В.Окара,
С.А.Щоголев,
М.А.Юрченко,
А.О.Кореновський, К.А.Амер. Євтухов і Вітриченко захистили
також докторські дисертації, теми яких є продовженням тем
їхніх кандидатських дисертацій.
Член редколегії «Вісника Одеського національного університету. Сер. Математика. Механіка».
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Автор понад 60 праць у галузі асимптотичної теорії та теорії
стійкості розв’язків звичайних диференціальних рівнянь. Розробив новий метод дослідження асимптотики розв’язків істотно
нелінійних звичайних диференціальних рівнянь, новий метод
дослідження особливих випадків у теорії стійкості, запровадив
нове означення асимптотичних розвинень розв’язків квазілінійних диференціальних рівнянь, запровадив та дослідив новий
клас коливних розв’язків нелінійних диференціальних рівнянь.
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Українська математична бібліографія, 1917-1960. – К., 1963. –
С. 159 (2 назв.).
Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Биобиблиография, вып. 1.
А–Л. – М., 1969. – С. 661-662 (10 назв.).

Об одном методе исследования второй проблемы различения /
соавт. Е.А.Кондратьева // Вісн. Одес. держ. ун-ту. – 2003. – Т. 8,
вип. 2 : Фіз.-мат. науки. – С. 35-44.
Об устойчивости колебаний, представимых рядами Фурье с медленно меняющимися переметрами / соавт. С.А.Щеголев // Дифференц. уравнения. – 2008. – Т. 44, № 1. – C. 45-51.

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 1. Обзорные статьи. – М., 1959. – С. 840.
Гаврилов М.І. Про дослідження в галузі якісної теорії звичайних
диференціальних рівнянь // Ювілейна наукова сесія, присвячена
100-річчю ОДУ. Фізико-математичні науки, астрономія, географія,
геологія : тез. доп. Одеса, 26-27 трав. 1965 р. – О., 1965. – С. 25, 26.
Гаврилов М.І. Про розвиток теорії звичайних диференціальних рівнянь в Одеському університеті // Матеріали ювілейної наукової сесії
університету, присвяченої 50-річчю Великої Жовтневої соціалістичної
революції. – О., 1968. – С. 127, 131.
Історія Одеського університету за 100 років. – К., 1968. – С. 287.
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КОТОВ
Василь Федосійович
23 б ерез. ( 4 квіт.) 1905 – 9 верес . 1962
Народився в Єкатеринодарі (нині – Краснодар) в робітничій
сім’ї. У 1918 р. брав участь у боях проти військ Л.Г.Корнілова
під час оборони міста. У 1918-1920 – робітник слюсарної майстерні, потім пастух, 1921 – завідувач оргвідділу міськкому
РКСМ, 1922 – відповідальний секретар міськкому, у 1923-1926 –
робітник. 1926 вступив до Кубанського робітфаку, того ж року
переїхав до Москви і вступив на механічне відділення фізикоматематичного ф-ту МДУ, 1930 закінчив ун-т за фахом «аерогідродинаміка». У 1930-1932 вчився в аспірантурі НДІ математики й механіки МДУ. Учень М.М.Бухгольца. У 1931-1932 – асистент Московського авіаційного ін-ту, у 1932-1936 – доцент кафедри теоретичної механіки МДУ, був також завідувачем аеродинамічної лабораторії МДУ та старшим науковим співробітником НДІ математики й механіки МДУ (1933-1935). 1935 захистив
у цьому ін-ті кандидатську дисертацію.
У 1936-1954 рр. очолював кафедру теоретичної механіки
Горьковського ун-ту (1936-1949 – доцент, 1949-1954 – професор). 1948 захистив в Ін-ті механіки АН СРСР докторську дисертацію «Кінетичні принципи механіки і застосування їх до систем змінної маси».
У 1954-1962 – професор, завідувач кафедри теоретичної
механіки Одеського ін-ту інженерів морського флоту. В ті ж самі
роки працював на кафедрі механіки ОДУ, читав загальний курс
механіки, спецкурси з механіки змінних мас, динаміки твердого
тіла, ракетодинаміки, керував семінаром «Спеціальні розділи
теоретичної механіки», на якому багато уваги приділяв механіці
Герца. Переклав (у співавторстві) з німецької книгу Р.Герца
«Принципы механики, изложенные в новой связи» (М., 1959).
В останні роки життя організував та очолював міський семінар з теоретичної механіки, який об’єднав викладачів кафедр
теоретичної механіки вузів Одеси.
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Автор близько 30 друкованих праць. Частина праць залишилась у рукописах. Наукові інтереси – у галузі класичної механіки, аналітичної механіки систем змінної маси. Розробив
низку нових методів для дослідження руху довільних систем
тіл, маса яких змінюється з часом, займався проблемами ракетодинаміки, методології викладання теоретичної механіки.
Особливо слід відзначити праці з історії механіки.

Механика Герца // Уч. зап. Моск. ун-та. – 1937. – Вып. 7.
Принципы механики Гюйгенса // Уч. зап. Горьк. ун-та. – 1939. –
Вып. 6. – С. 84-105.
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КРАВЧЕНКО
Віктор Григорович
29 черв. 1941
Народився в Одесі в робітничій сім’ї. 1959 р. закінчив СШ
№ 117, у 1960-1965 вчився на механіко-математичному ф-ті
ОДУ. У 1965-1967 працював у проектно-конструкторському та
науково-дослідному ін-ті «Харчопромавтоматика» (технік, старший технік, інженер). У 1967-1969 працював викладачем кафедри вищої математики Одеського електротехнічного ін-ту
зв’язку. У 1969-1972 вчився в аспірантурі при кафедрі математичного аналізу ОДУ (спочатку на очному, а з 1971 – на заочному відділенні). У 1971-1974 працював на цій кафедрі (асистент, старший викладач, доцент).
1972 р. захистив в ОДУ кандидатську дисертацію «Сингулярні інтегральні оператори з некарлеманівським зсувом» (науковий керівник Г.С.Литвинчук, опоненти: Д.О.Квеселава,
Е.І.Зверович). У 1974-1986 працював старшим науковим співробітником Одеського відділення Ін-ту економіки АН УРСР, у
1986-1992 – спочатку старшим, а потім провідним науковим
співробітником відділу сингулярних інтегральних рівнянь та
крайових задач Одеського відділення гідроакустики Морського
гідрофізичного ін-ту АН УРСР. У 1989-1992 працював також на
посаді професора на кафедрі методів математичної фізики
ОДУ.
1987 р. захистив в Ін-ті математики АН УРСР докторську дисертацію «Ньотерівська теорія систем сингулярних інтегральних рівнянь зі зсувом». Наступного року йому було присвоєно
ступінь доктора фізико-математичних наук, 1991 – звання професора.
Розробив та прочитав в ОДУ та Самаркандському ун-ті
спецкурси, присвячені теорії сингулярних інтегральних рівнянь
зі зсувом. Був активним членом семінару «Крайові задачі і сингулярні інтегральні рівняння». У 1992-1995 рр. очолював кафедру вищої математики та теоретичної механіки Одеського гід-
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рометеорологічного ін-ту, наступні два роки був професором
цієї кафедри, яка дістала назву кафедри вищої та прикладної
математики.
1997 р. виїхав до Португалії. Працював спочатку у відділі
математики Вищого технічного ін-ту (м. Лісабон), нині працює
на технологічному ф-ті Ун-ту регіону Алгарве (м. Фару).
Належить до школи Г.С.Литвинчука з сингулярних інтегральних рівнянь. Зробив значний внесок у теорію сингулярних
інтегральних операторів зі зсувом, розробляв теорію
розв’язності нових класів сингулярних інтегральних операторів
та функціональних операторів, що описують волнові процеси.
Досліджує гіперболічні псевдоаналітичні функції, нераціональні
матриці-функції. Займався питаннями застосування математичних методів у гідроакустиці та комп’ютерній томографії.
Син Владислав – математик.

Системы сингулярных интегральных уравнений со сдвигом / соавт.
Ю.И.Карлович // Мат. сб. – 1981. – Т. 116, № 1. – С. 87-110.
Алгебра сингулярных интегральных операторов с кусочнонепрерывными коэффициентами и кусочно-гладким сдвигом на сложном контуре / соавт. Ю.И.Карлович // Изв. АН СССР. Сер. Математика. – 1983. – Т. 47, № 5. – С. 1030-1077.
Теория Нётера сингулярных интегральных операторов со сдвигом
/ соавт.: Ю.И.Карлович, Г.С.Литвинчук // Изв. вузов. Математика. –
1983. – № 4. – С. 3-27.
Approximate methods for singular integral equations with a
non-Carleman shift / coauth.: A.A.Baturev, G.S.Litvinchuk // J. of Integral
Equations and Applications. – 1996. – Vol. 8, N 1. – P. 1-17.
Factorization of singular integral operators with a Carleman shift and
spectral problems / coauth.: A.B.Lebre, J.S.Rodrigues // J. of Integral
Equations and Applications. – 2001. – Vol. 13, N 4. – P. 339-383.
Spectrum problems for singular integral operators with Carleman shift
// Mathematische Nachrichten. – 2001. – Bd. 226. – S. 129-151.
Quaternionic factorization of the Schrodinger operator and its
applications to some first-order systems of mathematical physics / coauth.
V.V.Kravchenko // J. of Physics A: Mathematical and General. – 2003. –
Vol. 36, N 44. – P. 11285-11297.
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About explicit factorization of some classes of non-rational matrix
functions / coauth. A.C.Conceiçäo // Mathematische Nachrichten. – 2007.
– Bd. 280, N 9-10. – S. 1022-1034.
Zakharov-Shabat system and hyperbolic pseudoanalytic function
theory / coauth.: V.V.Kravchenko, S.Tremblay // Mathematical Methods in
the Applied Sciences. – 2010. – Vol. 33, N 4. – P. 448-453.

Очерки развития математики в СССР. Теоретическая математика.
Прикладные вопросы математики. – К., 1983. – С. 452.
Одеський державний екологічний університет : історія і сучасність,
1932-2002. – О., 2002. – С. 146.
Одеський державний екологічний університет. Історія та сучасність, 1932-2007. – О., 2007. – С. 184.

114

КРЕЙН
Марко Григорович
21 б ерез. ( 3 квіт.) 1907 – 17 ж овт. 1989
Народився у Києві в багатодітній сім’ї лісоторговця. 1921 р.
закінчив трудову школу і почав відвідувати вечірні лекції
Б.М.Делоне з аналітичної геометрії у Київському політехнічному
ін-ті. Брав також участь у семінарі Б.М.Делоне з теорії чисел і
теорії Галуа, на якому зробив свої перші доповіді. 1922 став
співробітником керованої Д.О.Граве лабораторії експериментальних досліджень з питань натуральної філософії, що входила
до складу фізико-математичного відділу ВУАН. У цій лабораторії працював також М.Г.Чеботарьов. У 1922-1924 прослухав як
вільний слухач лекції на фізико-математичному відділенні Київського ІНО, брав участь у семінарах Д.О.Граве.
Навесні 1924 р. без дозволу батьків виїхав до Одеси. Незадовго до від’їзду познайомився з М.М.Криловим. Саме він подав Крейнові ідею для першої наукової праці. Вона була написана влітку і присвячена похідній системі та похідним контурам.
Восени Крейн доповів її на засіданні науково-дослідної кафедри математики при Одеському ІНО. Наступного року її було
відзначено премією на конкурсі наукових праць, а ще через рік
надруковано.
Долею обдарованого юнака зацікавилися М.Г.Чеботарьов і
С.Й.Шатуновський і, незважаючи на відсутність вищої освіти,
допомогли йому вступити до аспірантури при науково-дослідній
кафедрі математики ІНО, де він став аспірантом
М.Г.Чеботарьова. Вів практичні заняття з елементарної математики та інтегрального числення. Брав активну участь у семінарах Г.К.Суслова з механіки. 1929 р. закінчив аспірантуру і
представив сім наукових праць з алгебри, геометрії і теорії функцій.
Впродовж року викладав у Донецькому гірничому ін-ті.
1930 р. повернувся до Одеси, до 1933 працював у Фізикохіміко-математичному ін-ті (доцент, професор, завідувач ка-
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федри теоретичної механіки і математичної фізики), читав теорію чисел, диференціальні рівняння, теорію функцій, математичну фізику), Ін-ті інженерів водного транспорту (доцент, 19301931), Індустріальному (професор, 1931-1933). У 1933-1941
працював в ОДУ, читав курси рівнянь математичної фізики,
теорії функцій комплексної змінної, математичного аналізу,
спецкурси інтегральних рівнянь, лінійних перетворень квадратичних форм, теорії гільбертового простору, очолював кафедри
теорії функцій, математичного аналізу. У 1934-1940 працював
також у Науково-дослідному ін-ті математики при Харківському
ун-ті. У 1940-1941 та 1944-1951 очолював відділ алгебри і функціонального аналізу в Ін-ті математики АН УРСР у Києві.
1939 р. учена рада МДУ присвоїла М.Г.Крейну вчений ступінь доктора фізико-математичних наук без захисту докторської
дисертації; того ж року його було обрано членомкореспондентом АН УРСР.
Ученому вдалося зібрати навколо себе велику групу учнів,
які з ентузіазмом і великим успіхом розробляли різні питання
функціонального аналізу та його застосування, і створити одеську школу функціонального аналізу, яка дістала світове визнання. До неї входили А.П.Артеменко, В.Р.Гантмахер,
Б.Я.Левін,
М.С.Лівшиць,
Д.П.Мільман,
М.А.Наймарк,
В.П.Потапов, М.А.Рутман, В.Л.Шмульян.
У 1941-1944 рр. перебував в евакуації у Куйбишеві, очолював кафедру теоретичної механіки у місцевому Індустріальному
ін-ті, брав активну участь у створенні Куйбишевського авіаційного ін-ту, викладав там теоретичну механіку, керував аспірантами-математиками у Педагогічному ін-ті.
1944 р., після повернення до Одеси, був звільнений з ОДУ.
Працював професором на кафедрі теоретичної механіки Одеського ін-ту інженерів морського флоту. У середині 1946/1947
навчального року його запросили до ун-ту на посаду завідувача
кафедри математичного аналізу (за сумісництвом), читав курс
функционального аналізу), але 1948 знову звільнили – з формулюванням: «як той, хто не забезпечив керівництво кафедрою». Наступні роки були нелегкими для вченого, його також
звільнили з Ін-ту математики АН УРСР, але він не тільки продовжував активно працювати, але й став учителем багатьох обдарованих математиків, серед яких були В.М.Адамян, Д.З.Аров,
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Ю.М.Березанський, І.М.Глазман, І.Ц.Гохберг, Л.С.Дашниць,
Й.С.Іохвидов, М.О.Красносельський, І.С.Кац, С.Г.Крейн (молодший брат М.Г.Крейна), Д.Л.Кучер, Г.К.Лангер, А.А.Нудельман,
І.Є.Овчаренко,
С.А.Орлов,
Г.Я.Попов,
П.А.Шварцман,
Ю.Л.Шмульян. На сайті Mathematics Genealogy Project (Математичний генеалогічний проект) як учні вченого зареєструвалися 50 осіб.
До 1954 р. працював в Одеському ін-ті інженерів морського
флоту, читав теоретичну механіку, організував семінар з гідродинаміки корабля (1952), прочитав на ньому цикл лекцій про
задачу визначення оптимальної форми судна даної водотоннажності з найменшим мітчелівським опором. Цей семінар залишив глибокий слід в історії ін-ту.
У 1954-1974 рр. завідував кафедрою теоретичної механіки
Одеського інженерно-будівельного ін-ту. У 1962/1963 навчальному році прочитав у Педагогічному ін-ті курс «Теорія цілих
операторів та метод напрямних функціоналів». 1978 на вимогу
президента АН УРСР академіка Б.Є.Патона був зарахований
старшим науковим співробітником-консультантом Фізикохімічного ін-ту ім. О.В.Богатського АН УРСР.
М.Г.Крейн – учасник I Всесоюзного математичного з’їзду
(Харків, 1930). Виступав з доповідями на II (Ленінград, 1934),
III (Москва, 1956) та IV (Ленінград, 1961) Всесоюзних математичних з’їздах, Міжнародному математичному конгресі (Москва,
1966).
Понад півстоліття керував загальноміським математичним
науковим семінаром та механіко-математичною секцією Будинку вчених. Там виступали не тільки вітчизняні, але й зарубіжні
математики: Г.Лангер (Німеччина), Ч.Фояш (Румунія), Ч.Девіс
(Канада), Е.Хьюітт (США), Я.Богнар (Угорщина) та ін. Був членом редколегії низки міжнародних і радянських наукових журналів, членом Радянського національного комітету з теоретичної та прикладної механіки, почесним іноземним членом Американської академії мистецтв і наук (1968) і Національної академії наук США (1979), почесним членом Московського, Ленінградського, Київського, Харківського та Воронезького математичних т-в. Відзначений премією ім. М.М.Крилова АН УРСР
(1979), Державною премією УРСР (1987), міжнародною премією Вольфа (1982).
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1990, 1997 та 2007 р. в Одесі були проведені міжнародні наукові конференції на честь М.Г.Крейна. Меморіальні дошки
вченому встановлені на будинку, де він мешкав (вул. Кінна, 14;
1997), та на головній будівлі ОНУ (2008).
2007 р. НАН України заснувала премію імені М.Г.Крейна за
видатні наукові праці у галузі функціонального аналізу і теорії
функцій. Перші премії за 2007 одержали В.М.Адамян,
М.Л.Горбачук і І.Ц.Гохберг.
М.Г.Крейн – автор близько 300 статей та 9 книжок, перекладених кількома мовами. Науковий доробок охоплює різноманітні розділи алгебри, аналізу, теорії функцій, теорії ймовірностей,
функціонального аналізу, теорії інтегральних рівнянь, математичної фізики і механіки. Серед основних напрямів його творчості слід назвати теорію осциляційних ядер і матриць, проблему
моментів, теорію наближень, геометрію функціональних просторів, теорію розширень напівобмежених операторів, теорію
продовження ермітово-додатних функцій та гвинтових ліній,
теорію цілих операторів та задачу про струну, метод напрямних
функціоналів, топологічні групи та однорідні простори, теорію
стійкості рішень диференціальних рівнянь, теорію операторів у
просторі з індефінітною метрикою, обернені спектральні задачі,
рівняння Вінера-Хопфа, метод визначників збурення та несамоспряжені оператори. При всій різноманітності наукових напрямів, які розробляв учений, для його творчості характерна
глибока внутрішня єдність, переплетення загальних ідей з конкретними аналітичними результатами. Його ідеї значно вплинули на дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних учених.
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КРОТОВ
Веніамін Григорович
7 трав. 1949
Народився у Москві в сім’ї військового. У 1966-1971 рр. вчився на механіко-математичному ф-ті ОДУ. Після закінчення рік
працював у сільській школі і щотижня приїздив до Одеси на
засідання наукового семінару з теорії функцій, керованого
Е.О.Стороженко. У 1972-1974 учився в аспірантурі при кафедрі
математичного аналізу ОДУ (науковий керівник В.О.Андрієнко).
1974 захистив в ОДУ кандидатську дисертацію «Коефіцієнти
розкладання за базисами функціональних просторів та зображення вимірних функцій рядами» (опоненти: О.М.Олевський,
Ю.М.Шмандін). У 1974-1993 працював в ун-ті на кафедрі математичного аналізу (1974-1975 – асистент, 1975-1987 – доцент,
1987-1989 – старший науковий співробітник, 1989-1991 – доцент, 1991-1993 – професор). Викладав курси математичного і
функціонального аналізу. Організував та вів семінар для студентів старших курсів і аспірантів. 1990 захистив в Ін-ті математики НАН України (Київ) докторську дисертацію «Гранична поведінка та диференціальні властивості гладких функцій багатьох
змінних» (опоненти: В.К.Дзядик, К.І.Осколков, В.П.Хавін).
1993 р. переїхав до Мінська. У 1993-1996 – професор кафедри сучасних технологій освіти, у 1996-1998 – провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії моніторингу
кадрів державного керівництва Академії керування при Президенті Республіки Білорусь. У 1998-2002 – професор кафедри
теорії функцій механіко-математичного ф-ту Білоруського державного ун-ту. З 2002 очолює там кафедру математичних методів теорії керування.
Під керівництвом В.Г.Кротова в ОДУ захистились
О.М.Стоколос, П.М.Волняков, Джамен Хадсон Вере (Кенія);
у БДУ
–
Л.В.Смовж,
Є.В.Ігнатьєва,
М.А.Прохорович,
І.О.Іванішко.
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Автор близько 40 праць. Коло наукових інтересів включає
гармонічний аналіз, теорію наближення, аналіз на метричних
просторах з мірою, функціональні простори, крайові задачі для
рівнянь з частинними похідними. Довів прямі та обернені теореми типу Джексона у просторах Lp, 0<p<1. Побудував перші
конкретні приклади універсальних рядів. Довів існування універсальних базисних розкладів. Розв’язав задачу про гладкість
функцій, ряди Фур’є–Стілтьєса яких являють собою довільні
вимірні функції. Вивчив диференціальні властивості граничних
функцій із просторів Харді. Вивчив дотичну граничну поведінку
гладких функцій із просторів Харді та рішень еліптичних крайових задач.

Неравенства для максимальных операторов Пеано в шаре // Тр.
Ин-та математики НАН Беларуси : сб. ст., посвящ. 60-летию со дня
рождения проф. В.Г.Спринджука (1936-1987). – 1997. – С. 64-75.
Точная оценка граничного поведения функций из пространств Харди–Соболева в критическом случае ap=n // Мат. заметки. – 1997. –
Т. 62, № 4. – С. 527-539.
О касательном граничном поведении функций многих переменных
// Мат. заметки. – 2000. – Т. 68, № 2. – С. 230-248.
Когда ортогональный ряд является рядом Фурье // Мат. заметки. –
2003. – Т. 74, № 1. – С. 139-142.
Неравенство сильного типа для свертки с корнем квадратным из
ядра Пуассона / соавт. И.Н.Катковская // Мат. заметки. – 2004. – Т. 75,
№ 4. – С. 580-591.
Весовые Lp-неравенства для шарп-максимальных функций //
Докл. РАН. – 2005. – Т. 404, № 2. – С. 155-158.
Весовые Lp-неравенства для шарп-максимальных функций на метрических пространствах с мерой // Изв. НАН Армении. Математика. –
2006. – Т. 41, № 2. – С. 27-42.
Весовые оценки касательного граничного поведения / соавт.
Л.В.Смовж // Мат. сб. – 2006. – Т. 197, № 2. – С. 57-74.
Обобщенное неравенство Пуанкаре–Соболева на метрических
пространствах / соавт. И.А.Иванишко // Тр. Ин-та математики НАН
Беларуси. – 2006. – Т. 14, № 1. – С. 51-61.
Апроксимация Лузина для классов Соболева на метрических пространствах с мерой / соавт. М.А.Прохорович // Изв. вузов. Математика. – 2008. – № 5. – С. 55-66.
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Т. 86, № 6.

Одесский университет, 1865-1990. – К., 1991. – С. 95.
Варбанец П.Д. О математиках Одессы / П.Д.Варбанец [и др.] //
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Кашин Б.С. Краткий обзор научной деятельности Э.А.Стороженко /
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КРУГЛОВ
Віктор Євгенович
31 с ерп. 1945
Народився під Варшавою (батьки були військовослужбовцями авіаційного полку). 1962 р. закінчив у Херсоні середню
школу, того ж року вступив на механіко-математичний ф-т ОДУ.
1967 закінчив ун-т і вступив до аспірантури по кафедрі методів
математичної фізики (науковий керівник Ю.Й.Черський, з 1972
– Е.І.Зверович). З 1969 працює на кафедрі математичної фізики: асистент (1969-1973), старший викладач (1974-1975), доцент (1976-1997), з 1998 – професор. 1973 захистив в ОДУ кандидатську дисертацію «Задача Рімана на ріманових поверхнях
алгебраїчних функцій та деякі її застосування» (опоненти:
В.К.Іванов, В.О.Чернецький). 1979 стажувався на кафедрі алгебри Берлінського ун-ту. У 1973-1986 – заступник декана механіко-математичного ф-ту, у 1988-1993 – декан, з 1994 – директор
створеного на базі механіко-математичного ф-ту Ін-ту математики, економіки та механіки.
1989 р. ініціював і брав участь у створенні на базі СШ № 36
природничо-математичного Рішельєвського ліцею.
Під керівництвом ученого захищено 4 кандидатські дисертації.
Член ученої ради ОНУ, головний редактор збірника наукових
праць «Вісник Одеського національного університету. Сер. Математика. Механіка».
Автор понад 40 праць. Основний напрям наукових досліджень – факторизація матриць-функцій, побудова розв’язків
лінійних диференціальних рівнянь з аналітичними функціями як
коефіцієнтами, відновлення диференціальних рівнянь класу
Фукса за заданою групою монодромії. Одержав розв’язки диференціальних рівнянь, виражені через гіпергеометричні функції та нові спеціальні функції. Вивчив питання знаходження
додаткових особливих точок та їх кількості.
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ЛЕВІН
Борис Якович
9( 22) груд. 1906 – 24 с ерп. 1993
Народився в Одесі в сім’ї службовця пароплавної компанії.
Родина часто переїздила з одного порту до іншого. Середню
школу закінчив у Єйську. Через непролетарське соціальне походження не зміг відразу вступити до вищого навчального закладу. Працював страховим агентом, експедитором єйської
газети, потім переїхав до Туапсе і до 1928 р. працював електрозварником на будівництві нафтопроводу «Грознафти».
1928 р. вступив на фізико-технічне відділення педагогічного
ф-ту Північно-Кавказького (нині – Ростовського) ун-ту. Ще студентом другого курсу узагальнив теорему Гельдера; розв’язати
цю складну задачу запропонував йому Д.Д.МордухайБолтовський. 1932 закінчив ун-т, наступні три роки вчився в
аспірантурі ун-ту, працював над дисертацією та викладав математику на посаді асистента Ростовського ін-ту інженерів залізничного транспорту.
1935 р. переїхав до Одеси, до 1936 – доцент, у 1937-1941 –
професор, завідувач кафедри теорії функцій ОДУ. 1936 захистив у Харківському ун-ті дисертацію «Про зростання цілої функції за променем та розподіл її нулів за аргументами», яку представив як кандидатську, але дістав за неї докторський ступінь. У
1937-1949 очолював також кафедру вищої математики в Одеському ін-ті інженерів водного транспорту. Керував науковим
семінаром при кафедрі, який відвідували науковці міста. У 1941
евакуювався з ін-том, разом з ним змінював місця перебування:
Ростов-на-Дону, Самарканд (викладав там також в Артилерійській академії ім. Ф.Е.Дзержинського), Астрахань.
1944 р. повернувся до Одеси, почав працювати в ОДУ, але
майже одразу, разом з М.Г.Крейном, був звільнений з формального приводу: як той, хто працює за сумісництвом. У 19451947 очолював кафедру математичного аналізу Одеського педагогічного ін-ту. 1947 Левіна запросили викладати в ОДУ (чи-
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тав теорію функцій комплексної змінної), але невдовзі його разом з М.Г.Крейном звинуватили у космополітизмі, в недооцінці
ідей класиків російської науки і в серпні 1948 звільнили з ун-ту.
1949 р. переїхав до Харкова. Викладав у Харківському ун-ті,
з 1956 завідував кафедрою теорії функцій, з 1961 – кафедрою
математичного аналізу. Читав курси математичного аналізу,
теорії функцій, функціонального аналізу, спецкурси теорії цілих
функцій, теорії квазіаналітичних функцій, теорію майже періодичних функцій. Ці курси вирізнялись оригінальністю, глибиною,
їх відвідували, крім студентів, аспіранти і викладачі. 1956 організував в ун-ті науковий семінар. Значна частина засідань була
присвячена комплексному аналізу та його застосуванням, однак читалися також доповіді, присвячені банаховим просторам,
спектральній теорії операторів, диференціальним рівнянням,
аналітичним питанням теорії ймовірностей. Учасниками семінару були В.С.Азарін, А.Ф.Гришин, В.І.Гурарій, В.П.Гурарій,
В.Е.Кацнельсон, В.І.Мацаєв, В.Д.Мільман, Й.В.Островський,
І.Є.Овчаренко,
В.П.Петренко,
Л.І.Ронкін,
М.Й.Кадець,
М.Л.Содін,
В.О.Ткаченко,
С.Ф.Фаворов,
О.Є.Фринтов,
І.О.Хачатрян, Ю.І.Любарський, О.Е.Єременко, Ю.І.Любич та
багато інших. В Інтернеті на сайті Mathematics Genealogy
Project учнями Левіна зареєстровано 21 особу.
У 1949-1957 рр. завідував також кафедрою вищої математики Харківського гірничого ін-ту (нині – Харківський національний
ун-т радіоелектроніки). 1969 організував та очолив відділ теорії
функцій у Фізико-технічному ін-ті низьких температур АН УРСР.
Керував відділом до 1986, потім був його науковим співробітником. Продовжував викладати в ун-ті.
У вересні 1997 р., до 90-річчя Левіна, у Харкові, у Фізикотехнічному ін-ті низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАНУ, відбувся симпозіум його пам’яті, а в грудні того ж року в ТельАвівському ун-ті проведено меморіальну конференцію.
Б.Я.Левін – автор понад 100 праць. Основні наукові інтереси
були зосереджені в галузі теорії цілих функцій, де він мав низку
результатів фундаментального характеру. До числа основних
належить відкриття нового підходу до нерівностей типу нерівності Бернштейна, що дало змогу побудувати теорію операторів, які зберігають мажоризацію у класах цілих функцій експоненціального типу. Одержані результати були узагальнені в
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монографії «Розподіл коренів цілих функцій» (1956), яка справила значний вплив на декілька поколінь аналітиків усього світу
і була видана в Німеччині (1962) та США (1964, 1980).
У середині 1930-х рр. в Одесі під керівництвом М.Г.Крейна почала формуватися школа функціонального аналізу. Б.Я.Левін
відчув вплив цієї школи і сам відіграв у ній значну роль. У першу
чергу треба назвати побудовану ним теорію майже періодичних
функцій Левітана на топологічних групах. Учений увів оператори перетворення для рівняння Штурма-Ліувілля, що зберігають
асимптотику розв’язання на нескінченності. Цей принципово
новий клас дав змогу розв’язати обернену задачу теорії розсіяння і задачу Коші для рівняння Кортевега-де-Фриза. Одним із
найважливіших результатів ученого є створення теорії субгармонічних мажорант та пов’язаних з ними конформних зображень. Ця теорія дістала важливі застосування до екстремальних задач чебишовського типу, до проблеми квазіаналітичності,
до спектральних задач для операторів Штурма–Ліувілля.
В останні роки життя учений вивчав поведінку субгармонічних
функцій, обмежених на підмножинах дійсної гіперплощини та
оцінками росту розв’язань рівняння Штурма–Ліувілля. За кілька
днів до смерті він закінчив роботу над курсом лекцій з теорії
цілих функцій. Учений цікавився також історією математики, у
співавторстві написав розділи книжки «Історія вітчизняної математики» (1970. Т. 4, кн. 1), присвячені загальній теорії цілих
та мероморфних функцій і спеціальним питанням теорії цілих
функцій.
Дружина, Л.Я.Мірочник, син Михайло та донька Наталія –
математики.
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ЛЕЙКО
Святослав Григорович
1 с іч. 1949 – 26 лип. 2010
Народився у с. Грабів, Рівненського р-ну, Рівненської обл., у
сім’ї колгоспників. 1966 р. закінчив середню школу. У 1967-1972
вчився на механіко-математичному ф-ті ОДУ, у 1973-1976 – в
аспірантурі на кафедрі геометрії та топології. Учень
М.С.Синюкова.
1976 р. захистив в ОДУ кандидатську дисертацію «Тригеодезичні відображення просторів афінної зв’язності» (офіційні
опоненти: А.С.Феденко, М.О.Рахула). З 1973 працює на кафедрі геометрії та топології: спочатку лаборантом, потім старшим
лаборантом, старшим викладачем (1974-1981), доцентом
(1981-1988), з 1988 очолював кафедру. 1977 керував виробничою
та
ознайомчою
практикою
студентів
механікоматематичного ф-ту ОДУ в Шльонському ун-ті (Катовіце, Польща). У 1979-1980 був на стажуванні у Бухарестському ун-ті (Румунія). У 1981-1983 на громадських засадах виконував
обов’язки заступника декана механіко-математичного ф-ту по
роботі з іноземцями.
1998 р. захистив у Казанському ун-ті докторську дисертацію
«Диференціальна геометрія узагальнено-геодезичних відображень багатовидів та їх дотичних розшарувань» (опоненти:
В.А.Ігошин, В.Ф.Кириченко, Б.М.Шапуков). Того ж року дістав
звання професора. 1999 дисертація була переатестована у
Фізико-технічному ін-ті низьких температур НАНУ (Харків). Читає курси: топологія, ріманова геометрія, групи Лі, геометрія
відображень, варіаційні задачі на багатовидах, теорія нечітких
множин.
У 1982-1986 рр. був ученим секретарем спеціалізованої ради з фізико-математичних наук ОДУ. Двоє його аспірантів захистили кандидатськіі дисертації. Член спеціалізованої вченої
ради із захисту докторських дисертацій при Фізико-технічному
ін-ті низьких температур НАНУ, з 1995 – член Американського
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математичного т-ва. 1998 ученому присуджено грант міжнародної Соросівської програми підтримки освіти у галузі точних наук.
1992 р. був ініціатором проведення республіканської конференції,
присвяченої
200-річчю
від
дня
народження
М.І.Лобачевського. З 2004 бере активну участь у роботі щорічної міжнародної конференції «Геометрія в Одесі. Диференціальна геометрія та її застосування», організаторами якої є кафедра вищої математики Одеської національної академії харчових технологій та Ун-т Тромсе (Норвегія). Брав участь у роботі Українського математичного конгресу (Київ, 2001), Міжнародної конференції з геометрії і топології (Черкаси, 2001).
З 1991 р. здійснює наукове керівництво кафедральною
держбюджетною темою «Диференціальна геометрія відображень багатовидів». Член ученої ради ОНУ, член редколегії «Вісника ОНУ. Сер. Математика. Механіка».
Автор близько 70 наукових праць, 4 навчальних посібників,
20 науково-методичних розробок. Наукові дослідження – у галузі диференціальної геометрії багатовимірних просторів та їх
відображень. Послідовник В.Ф.Кагана, Г.Вренчану, М.С.Синюкова. Побудував теорію сплощуючих відображень (p-геодезичних відображень) та їх груп. Започаткував систематичне
дослідження екстремалей функціоналів повороту кривих у
(псевдо)ріманових просторах, яке базується на варіаційному
численні з високими похідними. Розробив принципово новий
напрям теорії відображень, які узагальнюють геодезичні відображення з варіаційної точки зору. Для отриманих результатів
вказав застосування в теорії гравітації та механіці пружних
оболонок. В останні роки займався також теорією нечітких
множин. 1998 першим в Україні розробив і прочитав університетський курс з цієї теорії та її застосувань.

Группа Ли поворотно-конформных преобразований плоскости Лобачевского в модели Пуанкаре // Лаптевские чтения : сб. тр. Междунар. геометр. семинара им. Г.Ф.Лаптева / МГУ, ПГПУ. – Пенза, 2004.
– С. 74-79.
Планарные связности на многообразиях с коммутативной алгеброй двух структур произведения // Изв. вузов. Математика. – 2005. –
№ 5. – С. 49-55.
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О собственных множествах нечеткого подобия // Докл. Одес. семинара по дискретной математике / Юж. науч. центр НАНУ. – 2006. –
Вып. 3. – С. 22-25.
О кластеризации объектов историографии / соавт. И.Н.Шешунова
// Докл. Одес. семинара по дискретной математике / Юж. науч. центр
НАНУ, ОНУ им. И.И.Мечникова. – 2007. – Вып. 5. – С. 31-35.
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ЛЕЩЕНКО
Дмитро Давидович
6 лют. 1949
Народився в Одесі. Батько, Д.С.Бельфор, доцент ОДУ, історик. 1966 р. закінчив із золотою медаллю СШ № 43. У 19661971 учився на механіко-математичному ф-ті ОДУ, у 1971-1974
– в аспірантурі по кафедрі теоретичної механіки механікоматематичного ф-ту ОДУ (наукові керівники: Ф.Л.Черноусько,
А.А.Каспарянц).
У 1974-1978 рр. працював асистентом кафедри теоретичної
механіки Одеського політехнічного ін-ту. У 1978-1999 працював
в Одеській державній академії холоду: був асистентом (19781980), старшим викладачем (1980-1982), доцентом (1982-1996),
професором (1997-1999).
1979 р. захистив у МДУ кандидатську дисертацію «Збурені
обертальні рухи твердого тіла під дією дисипативних моментів»
(опоненти: В.В.Белецький, В.О.Самсонов). 1996 захистив в Ін-ті
прикладної математики і механіки НАН України (Донецьк) докторську дисертацію «Еволюція обертань твердого тіла під дією
збурюючих моментів» (наукові консультанти: Ф.Л.Черноусько,
Л.Д.Акуленко;
опоненти:
В.В.Белецький,
В.Є.Бербюк,
О.О.Ілюхін).
З 1999 р. очолює кафедру теоретичної механіки Одеської
державної академії будівництва та архітектури. В усіх вузах
читав і читає курс теоретичної механіки та веде практичні заняття з цієї дисципліни.
Під керівництвом Д.Д.Лещенка ступінь кандидата фізикоматематичних наук здобули С.Н.Саллам, Т.О.Козаченко,
А.Л.Рачинська.
З 1997 р. є членом ученої ради із захисту кандидатських дисертацій при ОНУ. Член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, член Нью-Йоркської академії
наук. Член редколегій міжвідомчого збірника наукових праць
«Механіка твердого тіла» і журналу «Вісник Одеського націона-
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льного університету. Математика. Механіка». 1995 дістав звання соросівського доцента. 2005 нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки.
Болільник футболу, любить театр.
Автор близько 140 наукових і 16 навчально-методичних
праць, підручника «Курс теоретичної механіки». Належить до
наукової школи академіка РАН, директора Ін-ту проблем механіки РАН Ф.Л.Черноуська. Сфера наукових інтересів охоплює
теоретичну механіку, динаміку твердого тіла, механіку космічного польоту, оптимальне керування рухом. Досліджував еволюцію збурених обертальних рухів твердого тіла, близьких до
випадків Ейлера–Пуансо і Лагранжа, під дією моментів сил різної фізичної природи. Вивчив швидке обертання навколо нерухомої точки важкого твердого тіла в опірному середовищі. Займався знаходженням та дослідженням квазістаціонарних рухів. Розглядав швидке обертання навколо нерухомої точки в
опірному середовищі несиметричного твердого тіла з порожниною, заповненою рідиною великої в’язкості. Дослідив обертальний рух динамічно несиметричного супутника з вісесиметричною поверхнею відносно центру мас під дією гравітаційних та
світлових моментів. Вивчив еволюцію обертань тривісного супутника, близького до динамічно сферичного, під дією гравітаційного моменту і моменту сил світлового тиску у випадку, коли
форма апарата являє собою тіло обертання. Розв’язав задачу
про швидкі обертальні рухи відносно центру мас динамічно
несиметричного супутника під дією гравітаційного моменту у
середовищі з опором. Запропонував новий підхід до
розв’язання задачі про швидкі рухи відносно центру мас динамічно несиметричного або симетричного супутника із сферичною порожниною, цілком заповненою рідиною великої в’язкості,
під дією гравітаційного моменту. Дослідив еволюцію обертань
супутника із порожниною, заповненою в’язкою рідиною, під дією
моменту сил світлового тиску. Запропонував процедуру усереднення за рухом Лагранжа при довільних початкових умовах
для збурень, що допускають усереднення за кутом нутації. Розглянув конкретні механічні моделі збурень. Дослідив збурені
обертальні рухи твердого тіла, близькі до регулярної прецесії у
випадку Лагранжа. Вивчив випадки різних порядків малості та
однакових порядків малості проекцій вектора збурювального
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моменту. Вивчив еволюцію обертань твердого тіла, близьку до
регулярної прецесії у випадку Лагранжа під дією відновлюючого
моменту, залежного від повільного часу і кута нутації, а також
збурюючого моменту, повільно змінного з часом. Досліджені
задачі оптимального гальмування обертань твердого тіла із
внутрішніми степенями вільності. Розглянув тверде тіло з рухомою масою, сполученою з тілом пружним зв’язком із в’язким
або квадратичним тертям та тверде тіло із порожниною, заповненою рідиною великої в’язкості, а також деякі сполучення приведених збурень.
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1990. – P. 227-232.
Оптимальное по быстродействию торможение вращений твердого
тела с внутренними степенями свободы // Изв. РАН. Теория и системы управления. – 1996. – № 1. – С. 80-85.
Эволюция вращений трехосного тела под действием момента сил
светового давления // Изв. РАН. Механика твердого тела. – 1997. –
№ 6. – С. 17-26.
Эволюция вращений твердого тела, близких к случаю Лагранжа //
Актуальные проблемы авиационных и аэрокосмических систем: процессы, модели, эксперимент. – 1998. – Вып. 2(6). – С. 32-37.
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Problems of Rotations of a Rigid Body under the Action of Perturbing
Moments / coauth.: L.Akulenko, T.Kushpil, I.Timoshenko // Multibody
System Dinamics. – 2001. – Vol. 6, N 1. – P. 3-16.
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/ соавт.: Л.Д.Акуленко, С.Г.Суксова, И.А.Тимошенко // Изв. РАН. Механика твердого тела. – 2006. – № 4. – С. 97-107.
Эволюция вращений спутника с полостью, заполненной вязкой
жидкостью / соавт.: Л.Д.Акуленко, А.Л.Рачинская // Механика твердого
тела. – 2007. – Вып. 37. – С. 126-139.
Вращения спутника с полостью, заполненной вязкой жидкостью
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Л.Д.Акуленко, Я.С.Зинкевич, А.Л.Рачинская // Вісн. Одес. нац. ун-ту. –
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ЛИТВИНЧУК
Георгій Семенович
27 черв. 1931 – 9 с ерп. 2006
Народився у Ростові-на-Дону. Дитинство і юність минули в
Азові, Ростовської обл. 1955 р. закінчив з відзнакою фізикоматематичний ф-т Ростовського ун-ту. Ще студентом під керівництвом М.Г.Хапланова почав займатися науковою роботою.
Перші дослідження – з теорії базису і повноти у просторах аналітичних функцій багатьох змінних. 1958 закінчив аспірантуру
при кафедрі математичного аналізу Ростовського ун-ту (його
керівником був Ф.Д.Гахов). Наступного року захистив там кандидатську дисертацію «Інтегральні рівняння з аналітичними
ядрами». У 1958-1964 викладав у Ростовському ун-ті.
1964 р. переїхав до Одеси. У 1964-1974 завідував кафедрою
математичного аналізу ОДУ. 1968 створив при кафедрі семінар
з крайових задач та сингулярних інтегральних рівнянь, який
фактично об’єднав усіх математиків міста, що займалися цією
тематикою. 1969 захистив у Білоруському ун-ті докторську дисертацію «Дослідження з крайових задач зі зсувом для аналітичних функцій та сингулярних функціональних рівнянь» (опоненти: Ф.Д.Гахов, Д.О.Квеселава, Ю.Й.Черський).
У 1974-1986 рр. працював в Одеському відділенні Ін-ту економіки АН УРСР, створив там відділ математичного моделювання економіко-екологічних систем – один з перших в Україні
такого напряму. Результати досліджень були узагальнені в колективних монографіях «Застосування математичних методів
до прогнозування та управління якістю водних ресурсів річкових басейнів» і «Математичні моделі економіко-екологічних
процесів».
У 1986-1992 рр. організував і очолив математичний відділ
відділення гідроакустики Морського гідрофізичного ін-ту НАНУ.
1986 створив міський семінар з крайових задач та сингулярних
інтегральних рівнянь, який згодом став міжнародним (існує дотепер).
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1992 р. Г.С.Литвинчук виїхав до Португалії. Два роки працював у відділі математики Вищого технічного ін-ту (Лісабон), у
1994-2004 був професором Ун-ту о-ва Мадейра, 2004 дістав
звання почесного професора.
Того ж року повернувся до Одеси і знову очолив відділ сингулярних інтегральних рівнянь та крайових задач відділення
гідроакустики Морського гідрофізичного ін-ту НАНУ.
Автор понад 170 праць, з них 4 монографії. Засновник сучасної теорії сингулярних інтегральних рівнянь зі зсувом; зробив значний внесок у теорію сингулярних операторів та проблем факторизації. Дістав піонерські результати в теорії межових задач для аналітичних функцій. Одержані результати допомогли розв’язати низку задач газової динаміки, анізотропної
теорії пружності та теплопровідності. Створив і очолив всесвітньо відому математичну школу з сингулярних інтегральних рівнянь.
Підготував 40 кандидатів та 5 докторів наук. Його учнями є
Ю.І.Карлович, В.Г.Кравченко, І.М.Спітковський, М.Л.Василевський, Ю.Д.Латушкін та ін.
1989 р. ученому за заслуги в розвитку математики та математичного моделювання, підготовку наукових кадрів присвоєне
почесне звання заслуженого діяча науки і техніки УРСР.
20 січня – 1 лютого 2002 р. в Ун-ті о-ва Мадейра була проведена міжнародна конференція з питань факторизації, сингулярних операторів та суміжних проблем на честь 70-річчя
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ЛІВШИЦЬ
Михайло (Моше)
Самуїлович (Самійлович)
4 лип. 1917 – 30 б ерез. 2007
Народився у містечку Покотилове, Уманського повіту, Київської губ. (нині с. Покотилове, Новоархангельського р-ну, Кіровоградської обл.), в сім’ї учителя математики, колишнього кантора. У 1920 р. родина переїхала до Одеси. Батько викладав
математику, зокрема в Ін-ті інженерів зв’язку та Обліковоекономічному ін-ті; мав дружні стосунки з одеськими вченими,
особливо із С.Й.Шатуновським; 1937 був заарештований за
сфабрикованим обвинуваченням у приналежності до сіоністської організації і наступного року розстріляний.
1931 р. Лівшиць закінчив семирічку № 28 і вступив до технікуму зв’язку. Через два роки став студентом фізикоматематичного ф-ту знову відкритого ун-ту, де слухав лекції
М.Г.Крейна і Б.Я.Левіна. Наукові дослідження почав на останніх
курсах. Коло його інтересів сформувалося під впливом одеської
школи функціонального аналізу. 1938 закінчив ун-т і до 1941
працював там асистентом; 1939 вступив до аспірантури, його
науковим керівником був М.Г.Крейн. 1941 евакуювався разом з
ун-том спочатку до Майкопа (Адигейська автономна область,
Краснодарського краю, нині – Республіка Адигея, РФ), потім,
1942, до Байрам-Алі (Туркменська РСР, нині – Туркменістан).
Разом з М.М.Бобиніним був основним викладачем математичних курсів, водночас викладав в Одеському педагогічному ін-ті.
1942 захистив кандидатську дисертацію «Проблема моментів
та квазіаналітичні класи функцій» (опоненти: М.Г.Крейн,
Ф.Р.Гантмахер). 1945 у Москві в Ін-ті ім. В.А.Стеклова АН СРСР
захистив докторську дисертацію «Про дзеркально-спряжені та
розширені симетричні оператори» (опоненти: С.Банах,
І.М.Гельфанд, М.А.Наймарк, А.І.Плеснер).
1944 р. Наркомос УРСР перевів його до Кіровоградського
педагогічного ін-ту. Наступного року повернувся до Одеси і
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очолив кафедру вищої математики Одеського гідрометеорологічного ін-ту; працював там до 1957 (з 1947 – професор). Вів
семінар з математичної теорії розсіяння. За сумісництвом викладав у Педагогічному ін-ті, у 1947-1948 очолював там кафедру математики, серед інших курсів читав курси інтегральних
рівнянь та рівнянь математичної фізики. Його одеськими учнями
були
Ю.Л.Шмульян,
Л.А.Сахнович,
О.В.Кужель,
Б.Р.Мукмінов.
1957 р. переїхав до Харкова, до 1963 очолював кафедру
вищої математики Харківського гірничо-індустріального ін-ту
вугільної промисловості СРСР (з 1962 – Харківський ін-т машинобудування, автоматики та обчислювальної техніки, нині –
Харківський національний ун-т радіоелектроніки). З 1964 –
професор кафедри математичної фізики Харківського ун-ту, яку
очолював Н.І.Ахієзер. Його харківськими учнями були
В.О.Щербина, А.Г.Руткас, Е.Р.Цекановський, А.А.Янцевич,
К.Кірчев, В.К.Дубовий, Л.Л.Ваксман, В.О.Золотарьов. 1975 переїхав до Тбілісі, викладав в Ін-ті сільськогосподарських машин.
1978 р. емігрував до Ізраїлю, оселився у м. Беєр-Шева, працював у місцевому Негевському ун-ті ім. Д.Бен-Гуріона. Організував семінар з теорії операторів і систем, зібрав науковий колектив талановитих математиків, до якого входили А.С.Маркус,
В.Вінников, Н.Кравицький, Х.Гохман. З 1985 до 1991 очолював
кафедру з теорії операторів і систем ім. Девіда і Хелени Злотовських.
1987 р., до 70-річчя, та 1997, до 80-річчя ученого, відбулися
міжнародні конференції, організовані Негевським ун-том та
Науковим ін-том ім. Х.Вейцмана, які зібрали багатьох математиків світу, в тому числі й українських.
М.С.Лівшиць зробив значний внесок у розвиток функціонального аналізу. Розвинув теорію симетричних операторів з кінцевим індексом дефекту, яка знайшла застосування до проблеми моментів. Використовуючи теорію В.П.Потапова про
мультиплікативне зображення мультиплікативних операторфункцій, одержав результати стосовно канонічних уявлень несамоспряжених операторів, довів теорему про приведення
оператора до трикутного виду. Ці результати дали поштовх для
праць багатьох інших математиків. З цієї теореми одержав низ-

146

ку важливих достатніх умов повноти для інтегральних і диференціальних операторів. Користуючись своєю теорією характеристичної матриці-функції, знайшов необхідну і достатню умову
унітарної еквівалентності даного замкненого симетричного оператора звичайному диференціальному оператору, породженому системою диференціальних рівнянь. Узагальнив поняття
характеристичної матриці-функції, застосував теорію характеристичної матриці-функції та теорему про приведення до трикутної моделі у квантовій теорії розсіяння. Зокрема, знайшов
співвідношення між характеристичною матрицею-функцією
оператора енергії ядра та матрицею розсіяння і встановив низку нових властивостей матриці розсіяння. Продовжив працювати над фізичною інтерпретацією теорії несамоспряжених операторів і розробив теорію «відкритих систем», тобто фізичних
систем, що взаємодіють з навколишнім середовищем. Одержані результати узагальнені в монографіях «Оператори, коливання, хвилі. Відкриті системи» (1966) і «Теорія операторних вузлів
у гільбертових просторах» (1971). Поширив теорію несамоспряжених операторів на випадок двох або більше комутативних
несамоспряжених операторів. Отримані результати включають,
зокрема, узагальнення теореми Гамільтона–Келі на випадок
двох комутативних операторів із неермітовими членами скінченної розмірності. Розвиваючи теорію декількох комутативних
операторів, виявив, що теорія пари комутативних операторів
тісно пов’язана з проблемою алгебраїчної геометрії, яка полягає в одержанні детермінантного зображення алгебраїчних
кривих.
Останні праці присвячені моделі ДНК та методам
розв’язання нелінійних диференціальних рівнянь.

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 2. Биобиблиография. – М., 1959. – С. 408-409 (22 назв.).
Українська математична бібліографія, 1917-1960. – К., 1963. –
С. 212-213 (25 назв.).
Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Биобиблиография. – М.,
1969. – С. 771 (10 назв.).
List of publications of M.S.Livsic // Operator Theory : Advances and
Applications. – Basel ; Boston, 1988. – Vol. 29 : Topics in Operator

147

Theory and Interpolation : Essays Dedicated to M.S.Livsic on the
Occasion of his 70th birthday. – P. 6-15.

Теория операторных узлов в гильбертовых пространствах / соавт.
А.А.Янцевич. – Х. : ХГУ, 1971. – 160 с.
Operator colligations in Hilbert spaces / coauth. A.A.Yantsevich. –
Winston, Washington, DC, 1979. – XII, 212 p.
Commuting nonselfadjoint operators in Hilbert space : two
independent studies / coauth. L.L.Waksman. – Berlin : Springer, 1987. –
114 p. – (Lecture Notes in Math. ; vol. 1272).
*Theory of commuting nonselfadjoint operators / coauth.: N.Kravitsky,
A.S.Markus, V.Vinnikov. – Kluver Acad. Publ., 1995.

Математика в СССР за тридцать лет, 1917-1947. – М. ; Л., 1948. –
С. 317, 640-643, 646, 648.
Шилов Г.Е. К истории развития функционального анализа на Украине // Историко-математические исследования. – М., 1956. –
Вып. 9. – С. 438, 451-453.
Штокало Й.З. Нарис розвитку математики на Україні за 40 років
радянської влади. – К., 1958. – С. 74-75.
Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 1. Обзорные статьи. – М., 1959. – С. 684, 717, 767-769.
История отечественной математики. В 4 т. Т. 3. 1917-1967. – К.,
1968. – С. 143.
Історія Одеського університету за 100 років. – К., 1968. – С. 286.
Вчені вузів Української РСР. – К., 1968. – С. 260.
История отечественной математики. В 4 т. Т. 4, кн. 1. 1917-1967. –
К., 1970. – С. 110 (фот.), 648, 650, 674-677, 690 (портр.)-692.
История отечественной математики. В 4 т. Т. 4, кн. 2. 1917-1967. –
К., 1970. – С. 590.
Dym H. Biography of M.S.Livsic / H.Dym, I.Gohberg, N.Kravitsky //
Operator Theory : Advances and Applications. – Basel ; Boston, 1988. –
Vol. 29 : Topics in Operator Theory and Interpolation : Essays Dedicated
to M.S.Livsic on the Occasion of his 70th birthday. – P. 7-15. – Те саме:
th
Israel Gohberg and Friends : On the Occasion of his 80 Birthday. – Basel ; Boston ; Berlin, 2008. – P. 163-168.
Выдающийся математик // Вестн. региона. – 1997. – 5 июля.

148

Рыжий В.С. Из истории механико-математического факультета
Харьковского университета / В.С.Рыжий. – Х., 2001. – С. 133-134.
Одеський державний екологічний університет : історія і сучасність,
1932-2002. – О., 2002. – С. 145.
Островский И.В. Научная школа Б.Я.Левина / И.В.Островский,
М.Л.Содин // Мат. физика, анализ, геометрия. – 2003. – Т. 10, № 2. –
С. 228-242 : фот.
Мармерштейн И.И. Педагог. Руководитель. Личность // Это было
недавно, это было давно... / cост. И.А.Болдырев. – О., 2006. – С. 18.
Дубовой В.К. Михаил Самуилович Лившиц / В.К.Дубовой,
В.А.Золотарев, А.А.Янцевич, А.Г.Руткас // Журн. мат. физики, анализа, геометрии. – 2007. – Т. 3, № 4. – С. 490-495 : портр.
Наукові школи Південноукраїнського державного педагогічного
університету імені К.Д.Ушинського. – О., 2007. – С. 85.
Одеський державний екологічний університет. Історія та сучасність, 1932-2007. – О., 2007. – С. 184.
Pietsch A. Mathematics is made by mathematicians // History of
Banach Spaces and Linear Operators / A.Pietsch. – Boston, 2007. –
P. 589-672.

149

МАСЛОВСЬКА
Лариса Вікторівна
19 б ерез. 1936
Народилась у м. Березівці, Одеської обл., в учительській
сім’ї (батько – фізик, мати – хімік). 1953 р. закінчила школу із
золотою медаллю, 1958 – фізико-математичний ф-т ОДУ з відзнакою. У 1958-1961 вчилася в аспірантурі по кафедрі математичного аналізу ОДУ (науковий керівник Т.І.Матвієнко).
У 1961-1972 рр. працювала на кафедрі математичного аналізу, з 1972 – на кафедрі обчислювальної математики (з 1972 –
доцент, з 1994 – професор).
1967 р. захистила в ОДУ кандидатську дисертацію «Деякі
питання стійкості різницевих рівнянь» (науковий керівник
Т.І.Матвієнко). 1972 дістала наукове знання доцента. 1993 захистила в Київському ун-ті докторську дисертацію «Змішаний
метод скінченних елементів в задачах деформації оболонок»
(опоненти: В.П.Ільїн, М.М.Карчевський, В.Л.Макаров).
Читала курси «Чисельні методи», «Додаткові розділи фізикоматематичних наук», спецкурси з методів скінченних елементів
та з розв’язування великих розріджених систем алгебраїчних
рівнянь, з розпаралелювання алгоритмів. Вела науковий семінар «Методи кінцевих елементів». Підготувала чотирьох кандидатів наук.
Автор понад 70 праць. Галузь наукових інтересів – метод
скінченних елементів для крайових задач еліптичного типу та
розв’язування великих розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Займалася питанням стійкості різницевих рівнянь.
Методом інтегральних нерівностей одержала низку теорем, що
дозволяють зводити дослідження стійкості систем різницевих
рівнянь (звичайних та в частинних похідних) зі змінними коефіцієнтами до дослідження стійкості систем з постійними коефіцієнтами. Одержала деякі теореми про стійкість нелінійних схем.
Донька вченої, О.М.Масловська, – математик.
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Иерархический базис в смешанном методе конечных элементов /
соавт. О.М.Масловская // Тр. Одес. политехн. ун-та. – 2003. – Вып. 1.
– С. 196-202.
Метод штрафа для стыковки сеток в методе конечных элементов /
соавт. О.М.Масловская // Изв. вузов. Математика. – 2006. – № 10. –
С. 33-43.
Метод штрафа на нестыкующихся сетках / соавт. О.М.Масловская
// Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2007. – Т. 12, вип. 7 : Математика і механіка. – С. 99-109.
Некоторые методы стыковки сеток в методе конечных элементов /
соавт. О.М.Масловская // Материалы 7-го Всерос. семинара «Сеточные методы для краевых задач и приложения». Казань, 21-24 сент.
2007 г. – Казань, 2007. – С. 186-189.
Численные методы. Математический анализ и дифференциальные уравнения : учеб. для студ. и аспирантов / соавт.
О.М.Масловская. – Симф. : Таврия, 2008. – 330 с.
Метод штрафа стыковки сеток в смешанном методе конечных
элементов / соавт. О.М.Масловская // Изв. вузов. Математика. – 2009.
– № 3. – С. 37-54.
Мортар-метод стыковки сеток в смешанной схеме ГерманнаМийоси для бигармонического уравнения / соавт. О.М.Масловская //
Журн. вычислит. математики и мат. физики. – 2009. – Т. 49, № 4. –
С. 681-695.
A penalty method for grid matching in the mixed Hermann-Miyoshi
scheme / coauth. O.M.Maslovskaya // Numerical Analysis and
Applications. – 2009. – Vol. 2, N 3. – P. 236-249.
Мортар-метод Нитше стыковки сеток в смешанном методе конечных элементов / соавт. О.М.Масловская // Изв. вузов. Математика. –
2010. – № 4. – С. 19-35.

Матвієнко Т.І. Про розвиток теорії апроксимацій, загальної теорії
рівнянь в частинних похідних і теорії чисел в Одеському університеті //
Матеріали ювілейної наукової сесії університету, присвяченої
50-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. – О., 1968. –
С. 151.
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Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. довід. Т. 3. К–П. – О., 2000. – С. 288-289. – Бібліогр. : с. 289. – Там само.
– 2-ге вид., допов. – 2005. – С. 315-316 : портр. – Бібліогр. : с. 316.
Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енцикл.
слов. Вип. 1. – О., 2005. – С. 135 : портр.

152

МІЛЬМАН
Давид Пінхусович
20 груд. 1912 ( 4 с іч. 1913) – 12 лип. 1982
Народився в містечку Чечельник, Подільської губ. (нині смт у
Вінницькій обл.). 1927 р. закінчив семирічку і вступив до хімпрофшколи у с. Ольгопіль, де затоваришував із майбутнім видатним математиком І.М.Гельфандом. 1929 був змушений залишити навчання через соціальне походження: батько до революції мав шевську майстерню, а дід був рабином. Того ж
року разом з сім’єю переїхав до Одеси. Працював у сільськогосподарській артілі «Феліксдорф» Шевченківського р-ну, Одеської обл., потім (до 1933) – на кондитерській фабриці ім.
Р.Люксембург (Одеса). Зробив спробу довести теорему Ферма,
показав доведення І.Ю.Тимченку, той допоміг знайти помилку і
запропонував талановитому юнакові продовжити освіту. 1931
вступив на другий курс вечірнього відділення Фізико-хімікоматематичного ін-ту, 1933 був переведений на другий курс
ОДУ, наступного року закінчив його з відзнакою. У 1934-1936
працював асистентом кафедри загальної математики ОДУ та
викладав у середній школі для дорослих. У 1936-1939 вчився в
аспірантурі при кафедрі математичного аналізу ОДУ (науковий
керівник М.Г.Крейн). Активний учасник семінару з функціонального аналізу. 1939 захистив в ОДУ кандидатську дисертацію
«Деякі властивості регулярних просторів і регулярно-замкнених
множин». У 1939-1940 – доцент кафедри математики Індустріального ін-ту, викладав також в ОДУ і Кооперативному ін-ті.
У 1940-1941 рр. – у докторантурі Ін-ту математики АН УРСР
(ліквідована на початку війни). 1941 евакуювався з сім’єю спочатку до Краснодарського краю, потім до Башкирії. У 1941-1942
– доцент кафедри математики Бірського педагогічного ін-ту
(м. Бірськ, Башкирська АРСР). У 1943-1944 очолював кафедру
математики Одеського педагогічного ін-ту, який перебував в
евакуації у м. Байрам-Алі (Туркменська ССР).
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1944 р. повернувся до Одеси, у 1944-1945 – доцент кафедри
математики в Одеському гідрометеорологічному ін-ті. З 1945
працював на кафедрі вищої математики Одеського електротехнічного ін-ту зв’язку (1945-1948 – доцент, 1948-1965 – завідувач кафедри, 1965-1973 – доцент). У 1946-1950 викладав також
у Педагогічному ін-ті. Ще 1950 підготував докторську дисертацію «Метод екстремальних точок та центрів», але захист не
відбувся.
1973 р. емігрував до Ізраїлю, у 1974-1982 – професор ТельАвівського ун-ту.
У травні 1987 р. у Тель-Авівському ун-ті відбулася міжнародна конференція, присвячена пам’яті Д.П.Мільмана. В ун-ті
вченому встановлено пам’ятну дошку.
Автор понад 40 наукових праць. Належить до одеської школи функціонального аналізу. Вів дослідження з геометрії і топології банахових просторів і лінійних топологічних просторів.
Разом з В.Л.Шмульяном установив різні геометро-топологічні
критерії та ознаки рефлективності банахового простору Е.
Встановив критерій нормовності топологічного кільця. Одержав
низку уточнень теорем про співвідношення між додатними функціоналами і зображеннями та теорем повноти і апроксимації.
Разом з М.Г.Крейном і В.Л.Шмульяном розвинув теорію регулярно опуклих множин. Теорема про те, що кожна обмежена регулярно опукла множина має крайні точки і, більш того, може
бути отримана слабким замиканням лінійних комбінацій крайніх
точок, стала класичною. Вона має суттєве значення при дослідженні опуклих множин, узагальнена на широкий клас лінійних
топологічних просторів і знайшла застосування в теорії зображень груп, в теорії додатно визначених функцій, в теорії апроксимацій, в теорії кілець, в теорії динамічних систем. Разом з
М.Г.Крейном і М.А.Рутманом виконав роботу, присвячену стійкості базисів.
Розвинув диференціальне числення функцій, заданих на
множинах у банахових просторах. Довів теорему існування
рішень у диференціальних рівнянь на таких множинах. Ця теорема є узагальненням критерію повної інтегрованості системи
рівнянь з частинними похідними першого порядку, розв’язаних
відносно похідних. Вона має застосування до теорії неявних
функцій, до задачі про побудову первісних на множинах різної
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природи, до побудови деяких мультиплікативних інтегралів та
до теорії локальних груп.
Три сини вченого – Віталій, Петро (П’єр) і Володимир, а також онук Емануель (син Віталія) – математики.

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 2. Биобиблиография. – М., 1959. – С. 465-466 (20 назв.).
Українська математична бібліографія, 1917-1960. – К., 1963. –
С. 233 (22 назви).
Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Биобиблиография, вып. 2.
М-Я. – М., 1970. – С. 891-892 (9 назв.).
List of publications // Integral Equations and Operator Theory. – 1986.
– Vol. 9, N 1. – P. 8-10 (36 ref.). – Те саме: Israel Gohberg and Friends :
On the Occasion of his 80th Birthday. – Basel ; Boston ; Berlin, 2008. –
P. 161-162 (36 ref).

Математика в СССР за тридцать лет, 1917-1947. – М. ; Л., 1948. –
С. 146, 284, 297, 613-616, 619, 625, 628, 657.
Шилов Г.Е. К истории развития функционального анализа на Украине // Историко-математические исследования. – М., 1956. –
Вып. 9. – С. 434-436, 439.
Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 1. Обзорные статьи. – М., 1959. – С. 665, 679, 380, 706, 746.
История отечественной математики. В 4 т. Т. 3. 1917-1967. – К.,
1968. – С. 339, 348, 680.
История отечественной математики. В 4 т. Т. 4, кн. 1. 1917-1967. –
К., 1970. – С. 647, 658, 660-662, 747.
Gohberg I. David Milman (1912-1982) / I.Gohberg, M.S.Livsic,
I.Piatetski-Shapiro // Integral Equations and Operator Theory. – 1986. –
Vol. 9, N 1. – P. 1-7. – Те саме: Israel Gohberg and Friends : On the
Occasion of his 80th Birthday. – Basel ; Boston ; Berlin, 2008. –
P. 157-161.
Lexikon bedeutender Mathematiker. – Leipzig, 1990. – S. 324.
Одесский университет, 1865-1990. – К., 1991. – С. 60.
Варбанец П.Д. О математиках Одессы / П.Д.Варбанец [и др.] //
Очерки развития науки в Одессе. – О., 1995. – С. 16.
Российская еврейская энциклопедия. Т. 2. Биографии. К–Р. – М.,
1995. – С. 282.
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Галант А. Больше, чем профессор! // Порто-франко. – 2005. –
9 сент. – С. 13 : фото.
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова : вчора і сьогодні. – О., 2005. – С. 64.
Наукові школи Південноукраїнського державного педагогічного
університету імені К.Д.Ушинського. – О., 2007. – С. 85.
Плічко А.М. До 60-річчя публікації українського перекладу книги
С.Банаха / А.М.Плічко, Я.Г.Притула // Мат. студії. – 2008. – Т. 30, № 1.
– С. 107-112.
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МІРАК’ЯН
Гайдзаг Миронович
17( 30) лис топ. 1907 – 26 черв. 1964
Народився у Севастополі в робітничій сім’ї. 1911 р. родина
переїхала до Харкова. 1924 закінчив семирічку, 1927 – хімпрофшколу і вступив на фізико-математичний ф-т Харківського
ІНО. 1930 ІНО був ліквідований, і навчання довелося закінчувати наступного року в Харківському фізико-хіміко-математичному
ін-ті. У 1931-1934 під керівництвом С.Н.Бернштейна вчився в
аспірантурі при Харківському ін-ті математики і механіки. 1935
захистив там кандидатську дисертацію «Про задачі чебишовського типу».
У 1931-1933 рр. викладав у Харківському фізико-хімікоматематичному ін-ті, у 1933-1941 – у Харківському ун-ті. Читав
курси математичного аналізу, інтегральних і диференціальних
рівнянь, варіаційного числення, числення скінченних різниць,
теорії функцій комплексної змінної, спецкурси з аналітичної
теорії диференціальних рівнянь, теорії спеціальних функцій,
теорії апроксимації.
У період з 24 жовтня 1941 до 16 лютого 1943 р. перебував в
окупованому Харкові; з липня 1942 до січня 1943 працював
математиком у науково-дослідному фізико-технічному ін-ті.
Встиг евакуюватися до повторної окупації Харкова. З березня
до липня 1943 працював в Об’єднаному українському ун-ті у
Кзил-Орді. Переїхав до Ашхабада, де працював на кафедрі
вищої математики Харківського гідрометеорологічного ін-ту.
У вересні 1944 ін-т був перебазований в Одесу. Працював там
до 1955, з 1948 – за сумісництвом. З 1945 працював також в
ОДУ, у 1949-1962 завідував кафедрою математичного аналізу.
Читав курси математичного аналізу, теорії функцій комплексної
змінної, теорії ймовірностей, спецкурси з теорії апроксимації.
Лекції з математичного аналізу користувалися великим успіхом
у студентів і були видані ротапринтним способом. Керував нау-
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ковими семінарами, був редактором 4, 5 і 6-го томів «Праць
Одеського університету. Сер. математичних наук».
Ученицею Г.М.Мірак’яна була Е.О.Стороженко.
У 1962-1964 рр. завідував кафедрою вищої математики
Одеського вищого інженерного морського училища.
Виступав з доповідями на II (Ленінград, 1934), III (Москва,
1956), IV (Ленінград, 1961) Всесоюзних математичних з’їздах,
на V Всесоюзній конференції з теорії функцій (Єреван, 1960).
Зробив значний внесок у теорію апроксимації. Досліджував
способи наближення неперервних функцій на всій числовій
прямій з визначенням точності наближення при різних додаткових припущеннях щодо гладкості вихідної функції. Введений
ним оператор наближення неперервних функцій дістав назву
оператор Мірак’яна.
На замовлення Чорноморпроекту виконав роботу «Визначення закону розподілення імовірностей числа суден, що прибувають до причалу й обчислення середнього часу їх простою».
Син Михайло – математик.

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 2. Биобиблиография. – М., 1959. – С. 467-468.
Українська математична бібліографія, 1917-1960. – К., 1963. –
С. 234-235 (17 назв.).
Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Биобиблиография, вып. 2.
М-Я. – М., 1970. – С. 895-896 (4 назв.).

Штокало Й.З. Нарис розвитку математики на Україні за 40 років
радянської влади / Й.З.Штокало. – К., 1958. – С. 34.
Миракьян Гайдзаг Миронович : (некролог) // Знамя коммунизма. –
1964. – 27 июня.
История отечественной математики. В 4 т. Т. 3. 1917-1967. – К.,
1968. – С. 143, 144.
Історія Одеського університету за 100 років. – К., 1968. –
С. 286, 287.
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Одесский университет, 1865-1990. – К., 1991. – С. 95.
Варбанец П.Д. О математиках Одессы / П.Д.Варбанец [и др.] //
Очерки развития науки в Одессе. – О., 1995. – С. 18, 19.
Одеський державний екологічний університет. Історія та сучасність, 1932-2007. – О., 2007. – С. 29, 33, 184.
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НУДЕЛЬМАН
Адольф Абрамович
2 трав. 1931
Народився в Одесі в сім’ї інженера. У 1948-1953 рр. вчився
на фізико-математичному ф-ті ОДУ, закінчив його з відзнакою.
У 1953-1955 викладав математику у с. Глинне, Слободзейського р-ну, Молдавської РСР. У 1955-2000 працював на кафедрі
вищої математики Одеського інженерно-будівельного ін-ту
(асистент, старший викладач, доцент).
1961 р. захистив у Харківському ун-ті кандидатську дисертацію «Про одне узагальнення досліджень П.Л.Чебишова та
А.А.Маркова з теорії граничних величин інтегралів» (науковий
керівник М.Г.Крейн, опоненти: Н.І.Ахієзер, Н.С.Ландкоф).
У 2000-2007 рр. – доцент кафедри вищої математики Одеської національної академії харчових технологій.
Читав курс вищої математики для технічних вузів, спецкурси: «Функції комплексної змінної та інтегральні перетворення»,
«Теорія ймовірностей та випадкові процеси», «Планування
експерименту». Вів кафедральний науково-методичний семінар, навчальні семінари: «Спектральна теорія межових задач»,
«Інтегральні рівняння», «Методи матричного аналізу в теорії
керування регульованих систем».
Брав активну участь у роботі семінару з функціонального
аналізу та його застосувань, керованого М.Г.Крейном, а після
його смерті – Д.З.Аровим. Заступав Арова під час його численних закордонних відряджень. Був учасником семінару, присвяченого методам J-теорії в матричних версіях класичних інтерполяційних задач, керованого В.П.Потаповим, та семінару, керованого Л.А.Сахновичем.
Читав доповіді на численних всесоюзних і міжнародних
конференціях, семінарах, цикли лекцій, присвячених власним
працям, в Далекосхідній математичній школі та в Математичному ін-ті ім. Стефана Банаха (Варшава).
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Був членом Американського математичного товариства,
референтом РЖ «Математика» та журналу Американського
математичного товариства «Mathematical Reviews». Премія
імені М.Г.Крейна за цикл праць «Проблема моментів та близькі
питання спектральної теорії операторів» (2010, разом з
Ю.М.Березанським і Г.К.Лангером).
Автор близько 60 наукових праць. Основні наукові інтереси –
проблема моментів та її застосування, спектральна теорія узагальнених диференціальних операторів, матричні модифікації
класичних інтерполяційних задач і проблеми моментів. У співавторстві із М.Г.Крейном написав монографію «Проблема моментов Маркова и экстремальные задачи» (1973), яка вважається однією з основних праць, присвячених проблемі моментів. Методи, розвинені у монографії, дозволили вченому запропонувати новий підхід до розв’язання ізопериметричних задач
для опуклих оболонок ламаних та кривих у багатовимірних
просторах. Запропонував новий підхід до дослідження матричних версій та модифікацій класичних інтерполяційних задач
Неванлінни-Піка, Каратеодорі, Шура, поширив його на матричну проблему моментів та розв’язав багатоточкові матричні проблеми моментів Гамбургера і Стілтьєса. Цей підхід активно
розробляється під назвою «Проблема Нудельмана». Серед
публікацій особливе місце посідають чотири праці, виконані у
співавторстві з М.Г.Крейном, і дві – з М.Г.Крейном і
Б.Я.Левіним. Вони присвячені інтерполяційній проблемі, спорідненій до проблеми моментів Стілтьєса, прямим та оберненим
задачам для частот граничної дисипації неоднорідної струни,
деяким твердженням типу теорем Фур’є-Планшереля та Вінера-Пейлі, зображенням цілих функцій, додатних на дійсній осі,
або на півосі, або поза скінченного інтервалу, спеціальному
зображенню багаточлена, додатного на системі замкнених інтервалів, та поліномам, що найменше відхиляються від нуля на
системі відрізків. Незважаючи на різноманітність тем та методів, ці праці творчо пов’язані між собою.
Багато уваги приділяв популяризації математики, разом із
М.Г.Крейном надрукував у журналі «Квант» три науковопопулярні статті, виступав перед школярами, розробив та прочитав спецкурс в Маріїнській гімназії.
Його дружина, П.А.Шварцман, і син Марк – математики.

161


Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 2. Биобиблиография. – М., 1959. – С. 515 (1 назв.).
Українська математична бібліографія, 1917-1960. – К., 1963. –
С. 248 (2 назви).
Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Биобиблиография, вып. 2.
М–Я. – М., 1970. – С. 980 (10 назв.).

О проблеме Неванлинны-Пика при дополнительных условиях //
Мат. заметки. – 1968. – Т. 4, № 5. – С. 569-578.
Изопериметрические задачи для выпуклых оболочек ломаных и
кривых в многомерных пространствах // Мат. сб. – 1975. – Т. 96, № 2.
– С. 294-313.
О некоторых предложениях типа теорем Фурье-Планшереля и Винера-Пейли, получаемых методами теории спектральных функций /
соавт. М.Г.Крейн // Функц. анализ и его приложения. – 1979. – Т. 13,
№ 4. – С. 79-80.
Об экстремальных задачах, возникающих в теории сил Ван-дерВаальса / соавт. А.В.Тулуб // Теорет. и мат. физика. – 1979. – Т. 39,
№ 3. – С. 359-367.
Сильная проблема моментов // Алгебра и анализ. – 1996. – Т. 8,
№ 6. – С. 26-56.
Tangential interpolation problems for a class of automorphic matrixfunctions / coauth. M.B.Bekker // Linear Algebra and its Application. –
2005. – Vol. 397. – P. 171-184.
Продолжение влево стилтьесовской моментной последовательности и родственные задачи спектральной теории неоднородной
струны // Укр. мат. журн. – 2007. – Т. 59, № 6. – С. 815-825.
Direct and inverse problems for generalized Pick matrices // Methods
of Functional Analysis and Topologyю – 2010. – Vol. 16, N 4. –
P. 359-382.

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 1. Обзорные статьи. – М., 1959. – С. 371.
Латишева Л.П. Одеська державна академія будівництва та архітектури, 1930-2000 / Л.П.Латишева, О.Е.Лопатто, Л.В.Мазуренко. – О.,
2000. – С. 129, 130, 132.
Зыкова Т. Последователь математика Крейна // Веч. Одесса. –
2001. – 15 мая.
Зыкова Т. Ученый, математик и педагог // Ор Самеах. – 2001. –
23 мая. – С. 7.
Наукові школи Південноукраїнського державного педагогічного
університету імені К.Д.Ушинського. – О., 2007. – С. 85.

162

НУДЕЛЬМАН
Яків Львович
(Хаїм Лейбович)
29 лис топ. 1907 – 11 лют. 1998
Народився в Одесі в сім’ї зубного лікаря. 1923 р. вступив на
математичне відділення Одеського ІНО, 1925 перевівся на другий курс інженерно-будівельного ф-ту Одеського політехнічного
ін-ту. Закінчив його 1929 за фахом інженер-будівельникгідротехнік. Брав активну участь у роботі вищого семінару з
механіки, керованого Г.К.Сусловим. До квітня 1930 працював у
Баку в будівельному тресті «Бакгорстрой». У 1930-1931 викладав у Фізико-хіміко-математичному ін-ті, 1932 разом з
Ф.Р.Гантмахером організував там семінар «Теорія розрахунку
балок на пружній основі». У 1930-1941 – асистент, доцент кафедри опору матеріалів, завідувач кафедри теоретичної механіки Індустріального ін-ту. У 1930-1934 та 1938-1941 за сумісництвом працював спочатку асистентом, а потім доцентом кафедри будівельної механіки Одеського ін-ту інженерів цивільного
та комунального будівництва. У 1933-1941, також за сумісництвом, був доцентом кафедри теоретичної механіки ОДУ.
1936 р. захистив кандидатську дисертацію (опоненти:
М.Г.Крейн, І.Я.Штаєрман). У 1941-1950 – доцент, професор
кафедри будівельної механіки корабля, завідувач кафедри
опору матеріалів, заступник директора з наукової роботи, в.о.
директора Одеського ін-ту інженерів морського флоту. Був з
цим ін-том в евакуації (Ростов-на-Дону, Самарканд, Астрахань),
брав активну участь у реевакуації ін-ту. 1947 створив в ін-ті
лабораторію опору матеріалів та будівельної механіки.
1942 р. захистив в Ін-ті математики АН ГрРСР докторську
дисертацію «Про деякі застосування інтегральних рівнянь у
теорії стійкості стрижневих систем та пластин» (опоненти:
М.І.Мусхелішвілі, І.Н.Векуа, Ф.Р.Гантмахер), наступного року
дістав звання професора.
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У 1945-1965 рр. працював в Одеському електротехнічному
ін-ті зв’язку (1945-1950 – за сумісництвом), у 1950-1965 очолював кафедру теоретичної механіки та опору матеріалів (19601962 – за сумісництвом). Створив курс механіки для інженерів
цього ін-ту. За сумісництвом працював і в Одеському інженерно-будівельному ін-ті: 1944-1947, 1951 – професор, 1952-1954 –
завідувач кафедри теоретичної механіки, 1957-1960 – професор кафедри будівельної механіки, 1960-1962 – завідувач кафедри опору матеріалів. Був членом ради із захисту дисертацій
при цьому ін-ті.
1959 р. організував і очолив секцію будівельної механіки при
Одеському будинку вчених.
У 1965-1980 рр. очолював кафедру теоретичної механіки
Одеського ін-ту інженерів морського флоту. Працював в ін-ті до
1983. 1997 емігрував до Ізраїлю.
Я.Л.Нудельман був талановитим педагогом. Читав курси
опору матеріалів, теорії пружності, теоретичної механіки, будівельної механіки, теорії коливань, низку спецкурсів. Серед його
учнів 4 доктори та 15 кандидатів наук, зокрема: М.Д.Дольберг,
Л.А.Савченко, Н.І.Бронштейн, Л.І.Календар’ян, А.С.Меляховецький,
І.Н.Слезингер,
В.К.Єгупов,
П.Ф.Овчинников,
Ф.Р.Ніточкін, М.М.Нейдінг.
Був членом редколегії міжвідомчого республіканського збірника «Динаміка та міцність машин».
Автор 75 наукових праць і 14 винаходів. Наукові інтереси
формувалися під впливом Г.К.Суслова і М.Г.Крейна. Основні
роботи присвячені дослідженням у галузі динаміки і стійкості
споруд (розробка методів визначення власних частот і критичних сил пружних конструкцій, розробка якісних і наближених
методів розв’язання задач механіки деформованих тіл, у тому
числі нелінійних), розв’язанню деяких задач управління характеристиками та оптимізації механічних систем. Широкого визнання набула видана 1949 р. монографія, присвячена методам визначення частот і критичних сил для стрижневих систем
різних типів. У передмові до книги автор відзначив, що низка
розглянутих у ній питань була темою дружніх бесід з
М.Г.Крейном і Б.Я.Левіним.
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О связях, прицельно управляющих собственными частотами на
заданном интервале / соавт. Д.М.Гитерман // Теория и практика модернизации и ремонта судов. – М., 1980. – С. 70-75.
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С. 260.
Голотюк И.И. Механика в Одесском университете в советское
время // История и методология естественных наук. – М., 1966. –
Вып. 4 : Астрономия, механика, физика. – С. 153, 154, 156.
Історія Одеського університету за 100 років. – К., 1968. – С. 297.
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Механика в СССР за 50 лет. В 4 т. Т. 1. Общая и прикладная механика. – М., 1968. – С. 90, 167.
Учені вузів Української РСР. – К., 1968. – С. 316.
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ОНИЩУК
Олег Вікторович
10 лис топ. 1951
Народився в Одесі в родині військовослужбовця. 1969 р. закінчив середню школу в Запоріжжі і вступив на механікоматематичний ф-т ОДУ, який закінчив з відзнакою 1974. Дипломну роботу виконав під керівництвом Г.Я.Попова. Розвиваючи його ідеї, вперше побудував загальний розв’язок рівнянь
геометрично нелінійної теорії оболонок. У 1974-1978 заочно
вчився в аспірантурі при кафедрі математичної фізики (науковий керівник Г.Я.Попов). 1979 захистив у Казанському ун-ті кандидатську дисертацію «Дослідження деяких задач згину пластин та оболонок» (науковий керівник Г.Я.Попов, опоненти:
М.С.Корнишин, Ю.П.Жигалко). 1989 захистив в МДУ докторську
дисертацію «Метод регуляризації розбіжних інтегралів у змішаних задачах теорії оболонок та пластин» (науковий консультант
Г.Я.Попов,
опоненти:
В.М.Александров,
Т.Г.Гегеліа,
А.С.Кравчук). З 1975 працює на кафедрі математичної фізики:
асистент (1975-1977), старший викладач (1977-1979), доцент
(1980-1990), професор (з 1990). Читав курси: «Функціональний
аналіз», «Рівняння математичної фізики», «Сингулярні інтегральні рівняння», «Метод факторизації».
У 1999-2004 рр. був відповідальним секретарем «Вісника
ОДУ. Сер. Математика. Механіка». У 1999-2000 – член Експертної ради з механіки ВАК України.
Під керівництвом ученого захищено 5 кандидатських дисертацій.
Автор близько 60 праць. Галузями досліджень є методи математичної фізики, теорія пружності, кватерніонний аналіз. Належить до наукової школи, яку очолює Г.Я.Попов. Під час навчання в аспірантурі при розв’язуванні контактних задач теорії
оболонок одержав інтегральні рівняння, які не можна було
розв’язати у звичайних класах функцій. Прийшов до ідеї переходу в клас функцій з неінтегровними особливостями. Для пе-
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реходу у цей клас Г.Я.Попов запропонував використати апарат
регуляризації розбіжних інтегралів, і цю ідею було реалізовано.
Для розв’язування інтегральних рівнянь з нерухомою особливістю в ядрі розробив метод базисних правих частин, що є узагальненням методу ортогональних багаточленів. Розвиваючи
цей метод, запропонував метод розв’язання важливого класу
матричних задач Рімана з нескінченним індексом. На основі
отриманих результатів розробив курс лекцій «Метод базових
правих частин». Одним з нових результатів в докторській дисертації була модифікація методу Трефця розрахунку пластин.
Розробив метод мінімізації енергії похибки для розв’язування
задач просторової теорії пружності і побудував загальний
розв’язок рівнянь Ламе. Вперше побудував зображення через
три гармонічні функції, яке охоплює всі розв’язки рівнянь Ламе,
і довів, що зображення через дві гармонічні функції не може
охоплювати всіх розв’язків. На основі одержаних результатів
розробив курс лекцій «Варіаційні методи теорії пружності».
Для гармонічних багаточленів трьох змінних одержав нові
рекурентні співвідношення та формули диференціювання. Застосування цих результатів у кватерніонному аналізі (теорії
голоморфних векторів) дозволило отримати розвинення голоморфних векторів в ряди Тейлора і Лорана в найбільш природній формі. На основі одержаних результатів розробив курс лекцій «Кватерніонний аналіз» і суттєво модифікував традиційний
курс «Теорія функцій комплексної змінної».

Об одной антиплоской задаче для упруго подкрепленного клина //
Укр. мат. журн. – 1977. – Т. 29, № 1. – С. 123-129.
Расчет упруго подкрепленных пластин и пологих оболочек при
больших прогибах методом полигармонических многочленов / соавт.
Г.Я.Попов // Изв. АН СССР. Механика твердого тела. – 1978. – № 1. –
С. 118-123.
О некоторых задачах изгиба пластин с трещинами и тонкими
включениями / соавт. Г.Я.Попов // Изв. АН СССР. Механика твердого
тела. – 1980. – № 4. – С. 141-150.
Задачи о колебаниях и устойчивости прямоугольной пластинки с
тонким включением / соавт.: Ю.С.Климюк, Г.Я.Попов // Изв. АН СССР.
Механика твердого тела. – 1984. – № 6. – С. 137-143.
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Изгиб полуполосы при наличии тонкого жесткого включения / соавт. А.Б.Козин // Прикл. механика. – 1984. – Т. 20, № 9. – С. 127-130.
О некоторых контактных задачах для подкрепленных пластин / соавт.: Г.Я.Попов, Ю.С.Процеров // Прикл. математика и механика. –
1984. – Т. 48, вып. 2. – С. 307-314.
Об особенностях контактных усилий при изгибе пластин с тонкими
включениями / соавт.: Г.Я.Попов, П.Г.Фаршайт // Прикл. математика и
механика. – 1986. – Т. 50, вып. 2. – С. 293-302;
Задача об изгибе прямоугольной пластинки с линейной опорой,
выходящей одним концом на защемленную границу / соавт.:
Г.Я.Попов, П.Г.Фаршайт // Изв. АН СССР. Механика твердого тела. –
1988. – № 6. – С. 160-168.
Об одном методе решения интегральных уравнений и его применении к задаче об изгибе пластинки с крестообразным включением //
Прикл. математика и механика. – 1988. – Т. 52, вып. 2. – С. 269-283.
Решение задач об изгибе пластин с линейными опорами, выходящими на защемленную границу / соавт.: В.В.Грибова, Г.Я.Попов //
Изв. РАН. Механика твердого тела. – 1992. – № 5. – С. 156-164.
Полная система полиномиальных решений дифференциальных
уравнений теории упругости / соавт. А.В.Толкачев // Вісн. Одес. держ.
ун-ту. – 1999. – Т. 4, вип. 4 : Фіз-мат. науки. – С. 148-153.
Решение пространственных задач теории упругости на основе новых соотношений для гармонических многочленов / соавт.: Г.Я.Попов,
А.В.Толкачев, К.И.Чумаченко // Прикл. механика. – 1999. – Т. 35, № 4.
– С. 11-18.
Разложение голоморфного вектора в степенной ряд // Вісн. Одес.
держ. ун-ту. – 2001. – Т. 6, вип. 3 : Фіз-мат. науки. – С. 28-35.
Разложение голоморфного вектора в ряд Лорана // Вісн. Одес.
держ. ун-ту. – 2003. – Т. 8, вип. 2 : Фіз.-мат. науки. – С. 27-34.

Фишман И. Юношеская математическая // Индустриальное Запорожье. – 1969. – 1 июня.
Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. довід. Т. 3. К–П. – О., 2000. – С. 359-360 : портр. – Бібліогр. : с. 360. –
Там само. – 2-ге вид., допов. – 2005. – С. 404-405 : портр. – Бібліогр. :
с. 405.
Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енцикл.
слов. Вип. 1. – О., 2005. – С. 146 : портр.
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ОРЛЕНКО
Михайло Іванович
9 лис топ. 1884 – піс ля 1970
Народився у Херсоні, батько був столяром. 1897 р. закінчив
Одеське народне чотирикласне училище, 1901 – Одеське міське шестикласне училище, а потім однорічні вчительські курси і
одержав звання вчителя народного училища. У 1902-1905 вчився у Феодосійському вчительському ін-ті, у рік закінчення склав
екстерном іспити у гімназії і одержав також атестат зрілості. Це
дало можливість вступити на математичне відділення фізикоматематичного ф-ту Новоросійського ун-ту, яке закінчив 1910.
Водночас викладав у шестикласному училищі. У 1910-1912
працював викладачем комерційного училища у Варшаві; під
керівництвом Д.Н.Горячева почав готуватися до наукової діяльності. У 1912-1913 був професорським стипендіатом у Сорбонні, вів дослідження під керівництвом П.Е.Аппеля й
Е.Ж.Картана, написав три праці французькою мовою, одну з
них, «Рух ізольованих вихорів», захистив як магістерську дисертацію.
У 1913-1918 рр. був директором комерційного училища у
Кременці, наступні два роки – директором учительської семінарії у с. Шаулиха (нині Тальнівський р-н, Черкаської обл.).
У 1920-1921 працював професором математики Херсонського
ІНО, а також очолював Херсонську професійну школу сільгоспмашинобудування. Очолював кафедру математики Агрономічного ін-ту (1921-1923, Умань), Педагогічного ін-ту (1923-1924,
Феодосія), Горного ін-ту (1924-1929, Сталіно, нині Донецьк),
Лісотехнічного ін-ту (1929-1933, Архангельськ), ІНО (1933-1934,
Мінськ), Дагестанського педагогічного ін-ту (1934-1935, Махачкала), Ін-ту підвищення кваліфікації кадрів народної освіти
(1935-1938, П’ятигорськ), Кримського педагогічного ін-ту (19381941, Сімферополь).
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1941 р. добровільно вступив до діючої армії, до 1943 був
військовим перекладачем у штабі 51-ї армії. Нагороджений
медаллю «За бойові заслуги».
У 1943-1944 рр. – професор, декан фізико-математичного
ф-ту Педагогічного ін-ту у Сталінабаді (нині Душанбе). У 19441945 – професор, завідувач кафедри математики, декан фізико-математичного ф-ту Одеського педагогічного ін-ту, у 19451946 очолював кафедру аналітичної геометрії цього ін-ту. У
1945-1947 був також професором кафедри математики Політехнічного ін-ту. 1947 йому присвоєно звання професора.
У 1947-1958 очолював кафедру вищої математики Лісотехнічного ін-ту (Мінськ). У 1958-1960 – професор теоретичної
механіки Мінського вищого інженерного радіотехнічного училища.
1960 вийшов на пенсію і повернувся до Одеси. У 1963-1969
– професор кафедри теоретичної механіки і опору матеріалів
Одеського вищого інженерного морського училища.
Автор близько 30 праць. Займався гідродинамікою та гідростатикою. Створив кілька посібників з математики та механіки
для вищої школи, займався питаннями методики викладання
геометрії у середній школі.

Українська математична бібліографія, 1917-1960. – К., 1963. –
С. 252 (1 назва).

Гидростатика. – Донецк, 1925. – 164 с.
Вычисление пятизначных логарифмов и антилогарифмов без помощи таблиц. – Донецк, 1926. – [2],52 с.
Исаак Ньютон : биогр. очерк. – Донецк, 1927. – 64 с. : ил.
Высшая математика : крат. курс для вузов и техникумов лесопромрайонов СССР и для самообразования. – Архангельск : Сев.
изд-во, 1932. – 512 с. : черт.
Выбор профессии. – О., 1947. – 116 с.
Решение геометрических задач на построение в курсе математической средней школы. – Минск : ГУПИ БССР, 1953. – 264 с.
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Решение геометрических задач на доказательство в средней
школе : пособие для учителей. – Минск : Учпедгиз БССР, 1957. –
259 с. : черт.
Решение геометрических задач на построение : пособие для учителей сред. шк. – Изд. 2-е, перераб. и испр. – Минск : Учпедгиз БССР,
1958. – 438 с. : черт.

Учені вузів Української РСР. – К., 1968. – С. 320.
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ПАНИЧ
Олег Іванович
23 верес . 1923 – 8 лис топ. 1986
Народився у Прилуках. У 1943-1948 рр. вчився на фізичному
ф-ті Московського державного ун-ту, у 1948-1951 – в аспірантурі при кафедрі математики того ж факультету (науковий керівник А.М.Тихонов). 1951 захистив кандидатську дисертацію.
Після закінчення аспірантури викладав математику у Самаркандському ун-ті ім. Алішера Навої.
У 1953-1961 рр. – викладач (з 1956 доцент) кафедри математичного аналізу фізико-математичного (з 1960 – механікоматематичного) ф-ту ОДУ. Читав курси методів математичної
фізики, теоретичної фізики, інтегральних рівнянь, математичного аналізу, теорії функцій комплексної змінної, сучасних методів
математичної фізики. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації О.І.Кочура та І.Г.Лободзинська.
У 1961-1970 рр. працював на кафедрі математики Одеського електротехнічного ін-ту зв’язку. Читав курс вищої математики, розробив декілька методичних посібників для студентівзаочників. З 1967 був науковим керівником лабораторії програмування. Виконав низку госпдоговірних праць. 1970 обійняв
посаду доцента кафедри диференціальних рівнянь математичного ф-ту Донецького ун-ту. У 1971-1982 завідував кафедрою;
у 1982-1986 – професор. 1985 в Ін-ті математики АН УРСР захистив докторську дисертацію «Теореми про безумовну
розв’язність та еквівалентну регуляризацію еліптичних крайових задач. Задачі з параметром у крайових умовах» (опоненти:
М.С.Агранович, М.Л.Горбачук, Я.А.Ройтберг).
Основні наукові праці присвячені розв’язанню крайових задач для деякого класу диференціальних рівнянь в часткових
похідних методом потенціалів. Довів нові теореми існування
розв’язку таких задач. Дослідив питання про еквівалентність
початкової крайової задачі та її потенціального зображення і
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Автор понад 100 наукових праць, у тому числі двох монографій. Основними напрямами наукової діяльності є математична теорія оптимального управління, теорія диференціальних
ігор, теорія диференціальних рівнянь з багатозначною правою
частиною, асимптотичні методи, теорія керування в умовах
невизначеності. Ввів поняття диференціального включення з
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похідною Хукухари і дістав деякі властивості його рішень. Ввів у
розгляд диференціальні керовані включення із звичайною та
нечіткою правою частиною, диференціальні керовані рівняння
із похідною Хукухари та квазідиференціальні керовані рівняння.
Дістав властивості їх R-рішень, або багатозначних траекторій,
множин досяжності і розглянув деякі задачі керування, коли
поведінка об’єкту описується рівняннями такого типу. Довів
можливість застосування методу усереднення при дослідженні
включень або рівнянь такого типу.
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ПЛОТНІКОВ
Віктор Олександрович
5 с іч. 1938 – 4 верес . 2006
Народився в Ленінграді у робітничій сім’ї, пережив блокаду.
Після війни родина переїхала до Одеси. У 1955-1960 рр. вчився
в ОДУ. У 1959-1960 проходив виробничу практику в Ін-ті прикладної механіки МДУ. Здобутий досвід використав для роботи
на обчислювальних машинах, встановлених у створеній 1959
лабораторії обчислювальної математики ОДУ. Працював інженером, керівником групи математиків-програмістів цієї лабораторії (1960-1962), потім створеного на її базі обчислювального
центру ОДУ (1962-1967). У 1963-1964 стажувався в Обчислювальному центрі АН СРСР, який очолював М.М.Мойсєєв.
З 1967 працював на кафедрі обчислювальної математики (старший викладач, з 1969 – доцент, з 1972 – завідувач кафедри).
1969 р. захистив в ОДУ кандидатську дисертацію «Дослідження одного класу задач оптимального керування системами
з двома степенями свободи» (науковий керівник В.І.Небеснов).
1974 р. на основі секції екстремальних задач кафедри обчислювальної математики організував і очолив кафедру оптимального керування (з 1996 – кафедра оптимального керування
та економічної кібернетики). 1974 на базі кафедри була проведена III Всесоюзна конференція з теорії ігор.
1980 р. захистив у Ленінградському ун-ті докторську дисертацію «Асимптотичні методи в задачах оптимального керування»
(науковий
консультант
В.І.Небеснов,
опоненти:
М.М.Мойсєєв, А.А.Первозванський, В.С.Новосьолов), 1982 дістав звання професора.
У 1987-1988 рр. був деканом механіко-математичного ф-ту
ОНУ, з 1986 – головою спеціалізованої наукової ради із захисту
кандидатських дисертацій з математики при ОДУ. 1997 здобув
звання соросівського професора.
Під керівництвом ученого захищено 19 кандидатських дисертацій.
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9-14 серпня 2010 р. в Одесі проходила Міжнародна літня
математична школа, присвячена пам’яті В.О.Плотнікова.
Автор понад 100 праць, заснував наукову школу з теорії
асимптотичних методів дослідження диференціальних рівнянь
з багатозначною правою частиною. Розробив такі методи і для
дослідження диференціальних рівнянь з розривною правою
частиною та квазідиференціальних рівнянь в метричних просторах; застосував їх до задач оптимального керування, теорії
ігор, економіки. Обгрунтував метод усереднення для диференціальних включень, теорему М.М.Боголюбова та А.М.Тихонова
для диференціальних включень та квазідиференціальних рівнянь. Довів теореми існування та єдності розв’язання квазідиференціальних рівнянь в локально-компактних і повних метричних просторах. Розробив алгоритм чисельно-асимптотичного
розв’язку задач керування, що базуються на методі усереднення диференціальних включень.
Дружина вченого, Л.І.Плотнікова, син, А.В.Плотніков, та
донька, Н.В.Скрипник, – математики.

Оптимальное управление ВРШ на волнении / соавт.:
В.И.Небеснов, Ф.Я.Кузюшин. – М. : Пищ. пром-сть, 1974. – 87 с.
Математические методы исследования режимов работы судовых
комплексов / соавт. В.И.Небеснов. – М., 1977. – 72 с.
Метод усреднения в задачах управления. – К. ; О. : Лыбидь, 1992.
– 188 с.
Дифференциальные уравнения с многозначной правой частью.
Асимптотические методы : монография / соавт.: А.В.Плотников,
А.Н.Витюк. – О. : Астропринт, 1999. – 356 с.

Кононов В.О. Праці в галузі обчислювальної математики // Ювілейна наукова сесія, присвячена 100-річчю ОДУ. Фізико-математичні
науки, астрономія, географія, геологія : тез. доп. Одеса, 26-27 трав.
1965 р. – О., 1965. – С. 37.
Кіро С.М. Розвиток обчислювальної математики в Одеському університеті // Матеріали ювілейної наукової сесії університету, присвяченої 50-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. – О.,
1968. – С. 145.
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Тихоненко М.Я. В.О.Плотников – доктор наук // За наук. кадри. –
1980. – 31 груд.
Одесский университет, 1865-1990. – К., 1991. – С. 96.
Варбанец П.Д. О математиках Одессы / П.Д.Варбанец [и др.] //
Очерки развития науки в Одессе. – О., 1995. – С. 23-24.
Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. довід. Т. 3. К–П. – О., 2000. – С. 427-428 : портр. – Бібліогр. : с. 428. –
Там само. – 2-ге вид., допов. – 2005. – С. 478-480. – Бібліогр. :
с. 479-480.
Витюк А.Н. Плотников Виктор Александрович : жизненный и творческий путь // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2007. – Т. 12, вип. 7 : Математика і механіка. – С. 185-187 : портр.
Кичмаренко О.Д. История кафедры – история поколений // Одес.
ун-т. – 2010. – № 1-2. – С. 6-7 : фот.
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ПОПОВ
Всеволод Геннадійович
20 верес . 1958
Народився в Новосибірську. Син Г.Я.Попова. Мати,
А.П.Попова, викладала у вузі. 1974 р. закінчив в Одесі СШ
№ 116, 1979 – механіко-математичний ф-к ОДУ (з відзнакою).
У 1979-1982 – аспірант ОДУ (науковий керівник В.А.Бабешко).
1983 р. захистив у Ростовському ун-ті кандидатську дисертацію «Деякі динамічні змішані задачі теорії пружності для тіл,
що
містять
тонкі
жорсткі
включення»
(опоненти:
В.М.Александров, О.В.Білоконь). 1988 присвоєно вчене звання
доцента.
1996 в Ін-ті прикладних проблем механіки і математики ім.
Я.С.Підстригача НАН України (Львів) захистив докторську дисертацію «Метод розривних розв’язків у плоских задачах динамічної теорії пружності» (науковий консультант Г.С.Кіт, опоненти: М.М.Бородачов, Л.А.Фільштинський, М.В.Хай). 2001 присвоєно вчене звання професора.
З 1982 працює на кафедрі вищої математики Одеського вищого інженерного морського училища (нині – Одеська національна морська академія, у 1982-1984 – асистент, 1984-1997 –
доцент, 1997-2002 – професор, з 2002 – завідувач). Читає курси
вищої математики та математичного моделювання у судноводінні.
Був учасником багатьох конференцій.
Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації
Н.Д.Вайсфельд, Л.В.Вахоніна, О.В.Литвин, О.П.Мойсєєнок.
2004 одержав знак «Відмінник освіти України», 2008 - Почесну грамоту Міністерства науки і освіти.
Автор понад 120 праць. Пріоритетний напрям наукової діяльності – створення методів розв’язання задач динаміки пружних тіл за наявності в них концентраторів напружень у вигляді
тріщин та тонких включень. Побудував розривні розв’язки рівнянь динамічної теорії пружності для випадків антиплоскої,
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плоскої i вісесиметричної деформації. На ocновi побудованих
розривних розв’язків розроблений i розвивається метод
розв’язання граничних задач динамічної тeopiї пружності з визначення напруженого стану навколо тонких дефектів, у тому
числі таких, що виходять на поверхню тіла i перетинаються. Це
дає змогу розглядати дефекти у вигляді смуг, дисків, кілець i
тонких циліндрів. Включення припускаються як абсолютно жорсткими, так i пружними. В останньому випадку їx деформівнонапружений стан визначається рівняннями тeopiї пластин i
оболонок. Застосування розривних розв’язків дозволяє привести до інтегральних рівнянь, частіше за все сингулярних, будьяку граничну задачу для тіл з названими дефектами. В.Г.Попов
вивів нові квадратурні формули для сингулярних інтeгpaлів i на
їx основі створюються нові числові методи розв’язання сингулярних інтегральних рівнянь та їx систем. Розв’язав нові конкретні задачі динамічної тeopії пружності для тіл з тріщинами i
тонкими включеннями. Числовий аналіз цих розв’язків дозволяє
виявити важливі для практики закономірності та ефекти.
Хоббі – автомобільний туризм.
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ПОПОВ
Геннадій Якович
6 ж овт. 1932
Народився в с. Челкар, Карагандинської обл. (Казахстан), у
селянській сім’ї. 1949 р. закінчив середню школу в Караганді,
1954 – Одеський гідротехнічний ін-т. Наступні три роки вчився в
аспірантурі при цьому ін-ті під керівництвом М.Г.Крейна. У
1957-1958 – асистент кафедри будівельної механіки.
1958 захистив кандидатську дисертацію «Точне рішення деяких задач про вигин плит на пружному півпросторі» (науковий
керівник М.Г.Крейн, опоненти: М.Д.Хаскінд, В.І.Реут).
У 1958-1961 працював у Новосибірському інженернобудівельному ін-ті на кафедрі будівельної механіки (асистент,
доцент).
1961 р. повернувся до Одеси. До 1964 – доцент кафедри
опору матеріалів Інженерно-будівельного ін-ту, у 1964-1967
очолював цю кафедру. 1963 захистив в Ін-ті механіки АН СРСР
докторську дисертацію «Розв’язання контактних задач теорії
пружності методом інтегральних рівнянь» (опоненти: Л.О.Галін,
Д.І.Шерман, Б.Г.Коренєв). У 1967-1971 завідував спочатку кафедрою вищої математики, потім будівельної та математичної
фізики. Читав курс «Теорія пружності».
З 1971 р. працює на кафедрі методів математичної фізики
ОДУ, професор, з 1972 – завідувач кафедри.
Під керівництвом Г.Я.Попова захищено 50 кандидатських і
12 докторських дисертацій. Докторами стали О.Ф.Дащенко,
О.В.Онищук, Г.А.Морару, Ю.О.Антипов, В.Г.Попов, В.О.Гришин,
В.Є.Єфімов,
О.П.Янковий,
П.В.Керекеша,
А.В.Усов,
М.Б.Пойзнер.
Академік Академії наук вищої школи України, член Українського та Російського національних комітетів з теоретичної та
прикладної механіки, член Російської академії архітектури і
будівельних наук. У 1994-1996 рр. мав звання «соросівський
професор». Член редколегії журналів «Механика твердого те-
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ла», «Прикладная математика и механика», «Прикладная механика». 2002 за цикл статей у журналі «Прикладная механика», присвячених одержанню точного розв’язання задач для
пружного конуса, одержав премію «За кращі статті року». 2009
удостоївся Державної премії України за цикл праць «Сучасні
проблеми механіки руйнування».
Автор понад 250 праць. Створив та очолив наукову школу з
мішаних крайових задач математичної фізики. Зробив великий
внесок у механіку деформованого твердого тіла: першим залучив математичний апарат Вінера-Хопфа (метод факторизації)
до розв’язання контактних задач теорії пружності і дістав точний розв’язок задачі про контакт напівнескінченної пластини з
пружним півпростором та більш складної задачі про контакт
двох різних напівнескінченних пластин з пружним півпростором. Разом із своїм учнем М.Г.Мойсєєвим вперше одержав
точний розв’язок ще більш складної задачі, коли частина зчеплена з півпростором за допомогою матричної факторизації.
Розробив метод ортогональних многочленів для розв’язання
інтегральних та інтегродиференціальних рівнянь контактних
задач. Розробив також метод побудови спектральних співвідношень. Заклав основи нового напряму в механіці деформованого твердого тіла, що базується на застосуванні функцій, що
мають неінтегровні особливості, з залученням інтегралів в узагальненому (регуляризованому) значенні.
Розробив новий підхід до розв’язання просторових задач
про концентрацію напружень біля тріщин, який дав змогу вперше побудувати точний розв’язок задачі концентрації напружень
біля сферичної тріщини у довільно навантаженому необмеженому середовищі.
Розвив узагальнений метод інтегральних перетворень для
розв’язання задач механіки про концентрацію напружень біля
дефектів. Цей метод разом із розвиненою вченим теорією одновимірних крайових задач для звичайних диференціальних
рівнянь став основою розробленого ним методу побудови розривних розв’язків рівнянь теорії пружності.
Запропонував метод перетворюючих операторів Соніна для
побудови розв’язків інтегральних рівнянь просторових контактних задач та задач концентрації напружень біля дефектів. Завдяки цьому методу вченому вдалося вперше одержати точний
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розв’язок задачі про вдавлювання під дією довільного навантаження зчепленого з пружним неоднорідним півпростором кругового штампу, а також задачі про концентрацію напружень у
необмеженому пружному середовищі біля кругового дефекту
загальної природи.
Першим почав систематично досліджувати задачі про концентрацію напружень біля дефектів загальної природи, якими
відшаровані тонкі включення. Дістав точні розв’язки для плоских задач концентрації напружень біля відшарованого включення, а також для просторових задач у випадку кругового відшарованого включення.
Розробив метод побудови інтегральних перетворень, заснований на розв’язанні як регулярної, так і сингулярної крайової
задачі Штурма-Ліувілля. На основі нових перетворень дістав
точний розв’язок задачі про напружений стан порожнистого
двічі зрізаного конуса при виконанні умов ковзного контакту на
конічних поверхнях.
Показав, що рівняння руху пружного середовища, що призводять до необхідності розв’язувати системи з трьох диференціальних рівнянь, можна привести до системи з двох зв’язаних
диференціальних рівнянь і одного незалежно розв’язаного. На
цій основі одержав точний розв’язок змішаної задачі теорії пружності для чверті простору, а також незв’язної термопружності
для скінченного порожнистого кругового циліндра і порожнистого кругового конуса, двічі зрізаного сферичними поверхнями.
Син Всеволод – математик.
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ПОТАПОВ
Володимир Петрович
24 с іч. 1914 – 21 груд. 1980
Народився в Одесі у сім’ї приват-доцента історикофілологічного ф-ту Новоросійського ун-ту – викладача давньоруської літератури П.О.Потапова. Дістав домашню освіту.
1931 р. вступив до Одеського музично-драматичного ін-ту, де
на все життя заприятелював з Е.Гілельсом і Л.Гінзбург. 1934
став студентом фізико-математичного ф-ту ОДУ, закінчив його
1939. У 1939-1941 вчився в аспірантурі при кафедрі теорії функцій під керівництвом Б.Я.Левіна; працював асистентом в ОДУ
(1939-1940) і Одеському ін-ті інженерів водного транспорту
(1940-1941).
Під час війни був увільнений від військової служби через короткозорість. Евакуювався до с. Фарі, Північно-Осетинської
Автономної Республіки, працював там учителем математики
середньої школи. 1942 переїхав до Єревана, де вчителював у
середній школі, викладав математику і фізику; був також асистентом у Єреванському російському педагогічному ін-ті.
1944 р. повернувся до Одеси. До 1948 працював в Ін-ті інженерів морського флоту (у 1944-1946 – асистент, у 1946-1948
– доцент). У 1944-1948 працював за сумісництвом у Педагогічному ін-ті (у 1944-1946 – старший викладач, у 1946-1948 – доцент). 1945 захистив кандидатську дисертацію «Про майже
періодичні дільники майже періодичних поліномів» в Ін-ті математики АН УРСР. 1948 Б.Я.Левін запросив його на постійну
роботу до Педагогічного ін-ту. До 1956 очолював там кафедру
математики; у 1953-1956 був деканом фізико-математичного
ф-ту. Зібрав на факультеті колектив провідних представників
одеської школи функціонального аналізу. Читав математичний
аналіз, теорію функцій, вищу алгебру. Лекції відзначалися науковою глибиною, високою ерудицією та ясністю викладання.
У 1956-1964 – професор Педагогічного ін-ту за сумісництвом.
1954 захистив докторську дисертацію «Мультиплікативна струк-
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тура аналітичних J-нерозтягальних матриць-функцій» в Ін-ті
математики ім. В.А.Стеклова АН СРСР (основний опонент
І.М.Гельфанд), того ж року затверджений у званні професора. У
1956-1974 очолював кафедру вищої математики Технологічного ін-ту харчової та холодильної промисловості. Керував семінарами, які були присвячені J-теорії та відповідним проблемам
продовження, теорії графів, теорії електричних ланцюгів.
У 1974-1976 був професором кафедри вищої математики та
лінійного програмування Ін-ту народного господарства. 1976
переїхав до Харкова і до останніх днів життя очолював відділ
прикладної математики Фізико-технічного ін-ту низьких температур АН УРСР.
В.П.Потапов був принциповою і сміливою людиною. 1946 р.
у газеті «Большевистское знамя» (29 верес.) була надрукована
його стаття про низький рівень викладання на фізикоматематичному ф-ті Одеського ун-ту, зумовлений відмовою
керівництва ун-ту прийняти М.Г.Крейна і Б.Я.Левіна на посади,
які вони обіймали до війни. Стаття подіяла: М.Г.Крейн і
Б.Я.Левін повернулися на факультет (1948 були знову звільнені). Крім того, коли М.Г.Крейну заборонили приймати в аспірантуру аспірантів-євреїв, Потапов допоміг багатьом молодим математикам вступити до аспірантури Педагогічного ін-ту.
Учнями вченого були Д.З.Аров, Ю.П.Гінзбург, Є.Я.Меламуд,
Г.В.Ковалішина, Л.Б.Голинський, Л.А.Сахнович, В.К.Дубовий,
О.В.Єфімов, Т.С.Іванченко, І.В.Михайлова.
1978 р. нагороджений нагрудним знаком «Відмінник народної освіти УРСР».
1994 р., до 80-річчя В.П.Потапова, видано окремий том
(№ 72) журналу «Operator Theory: Advances and Applications», в
якому, крім матеріалів біографічного характеру, вміщені статті,
присвячені тим напрямам функціонального аналізу і теорії функцій, на розвиток яких суттєво вплинули роботи Потапова.
22-28 серпня 1994 у Лейпцигу відбулася міжнародна конференція, присвячена його пам’яті; матеріали конференції надруковані у 95-му томі того самого журналу. За ініціативою Д.З.Арова
у Південноукраїнському педагогічному ун-ті створено аудиторію
імені В.П.Потапова.
Автор близько 30 праць. У кандидатській дисертації, спираючись на результати М.Г.Крейна і Б.Я.Левіна, показав, що будь-
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який майже періодичний поліном безмежно подільний у кільці
цілих майже періодичних функцій класу [∆] з абсолютно збіжним рядом Фур’є; дав повну класифікацію усіх таких подільників. Зробив фундаментальний внесок у теорію несамоспряжених операторів, вперше вивчивши задачу про мультиплікативне зображення аналітичних оператор-функцій. Розробив
нову теорію, яка є узагальненням теореми Шура про розклад
аналітичної функції на добуток найпростіших множників. Результатом цих досліджень став захист докторської дисертації.
Займався теорією електричних ланцюгів; поширив метод синтезу ланцюгів із втратами Дарлінгтона з двополюсників на
2n-полюсники. Знайшов аналітичне формулювання методу
Дарлінгтона та використав алгоритм Шура-Потапова, розвинений у J-теорії. В останні роки життя розробив фундаментальний
метод дослідження матричної версії проблем моментів Неванлінна-Піка та Гамбургера.
Фортепіанний педагог, музикознавець. Захоплювався шахами.

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 2. Биобиблиография. – М., 1959. – С. 561 (6 назв.).
Українська математична бібліографія, 1917-1960. – К., 1963. –
С. 269 (6 назв.).
List of Publications of V.P.Potapov // Operator Theory : Advances and
Applications. – 1994. – Vol. 72 : Matrix and Operator Valued Functions :
The Vladimir Petrovich Potapov Memorial Volume. – P. XX-XXII.

Шилов Г.Е. К истории развития функционального анализа на Украине // Историко-математические исследования. – М., 1956. –
Вып. 9. – С. 453.
Штокало Й.З. Нарис розвитку математики на Україні за 40 років
радянської влади. – К., 1958. – С. 75.
История отечественной математики. В 4 т. Т. 4, кн. 2. 1917-1967. –
К., 1970. – С. 604.
Очерки развития математики в СССР. Теоретическая математика.
Прикладные вопросы математики. – К., 1983. – С. 411, 412, 413.
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Arov D.Z. The influence of V.P.Potapov and M.G.Krein on my scientific
work // Operator Theory : Advances and Applications. – 1994. – Vol. 72 :
Matrix and Operator Valued Functions : The Vladimir Petrovich Potapov
Memorial Volume. – P. 1-16.
Arov D.Z. Vladimir Petrovich Potapov / D.Z.Arov, Yu.P.Ginzburg,
S.M.Pozin, L.A.Sakhnovich // Ibid. – P. XI-XVIII.
Curruculum Vitae of V.P.Potapov // Ibid. – P. XIX.
Gohberg I. Odessa reminisces // Ibid. – P. XXIII-XXV.
Golinskii L.B. The last days of Vladimir Petrovich Potapov // Ibid. –
P. XXVI-XXVIII.
Vladimir Petrovich Potapov as remembered by colleagues, friends and
former students / M.Livsic, D.Z.Arov, L.A.Sakhnovich, A.A.Nudelman,
V.K.Dubovoj, V.E.Katsnelson // Operator Theory : Advances and
Applications. – 1997. – Vol. 95 : Topics in Interpolation Theory. – P. 1-18.
Одеський державний економічний університет : нариси історії. –О.,
2000. – С. 138.
Островский И.В. Научная школа Б.Я.Левина / И.В.Островский,
М.Л.Содин // Мат. физика, анализ, геометрия. – 2003. – Т. 10, № 2. –
С. 228-242 : фот.
Аров Д.З. Влияние В.П.Потапова на мою научную работу // Это
было недавно, это было давно... : Южноукр. гос. пед. ун-т им.
К.Д.Ушинского в воспоминаниях / сост. И.А.Болдырев. – О., 2006. –
С. 14-18.
Поляцкий В.Т. Владимир Петрович Потапов // Там само. –
С. 13-14.
Потапова Т. Математика плюс музыка : (памяти В.П.Потапова) //
Там само. – С. 49-53.
Учитель // Там само. – С. 123-124.
Наукові школи Південноукраїнського державного педагогічного
університету імені К.Д.Ушинського. – О., 2007. – С. 85.
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РАХУЛА
Майдо Оскарович
20 трав. 1936
Народився у с. Кяревере, Пайдеського р-ну Естонії. Батьки
мали млин, тому 1949 р. були вислані до Сибіру як куркулі. 1954
закінчив
із
золотою
медаллю
середню
школу
у
с. Краснотуранськ, Красноярського краю, і вступив на механікоматематичний ф-т Томського ун-ту. 1959 закінчив ун-т і вступив
до аспірантури, наступного року продовжив навчання в аспірантурі Тартуського ун-ту. У 1962-1971 працював на кафедрі алгебри та геометрії Тартуського ун-ту (1962-1963 – асистент, 19631965 – старший викладач, 1965-1967 – доцент).
1964 р. захистив у Тартуському ун-ті кандидатську дисертацію «До диференціальної геометрії вищого порядку» (науковий
керівник Ю.Г.Лумісте).
У 1967-1971 рр. працював в Алжирі: спочатку в Африканському нафтовому і текстильному центрі (м. Бумердес), останні
два роки – в Алжирському ун-ті (м. Алжир) на посаді професора.
1971 р. переїхав до Одеси і очолив кафедру вищої математики в Одеському технологічному ін-ті харчової промисловості.
Читав загальний курс вищої математки та математичне програмування. У 1976-1978 – у докторантурі, потім знову завідував кафедрою. У 1985-1990 обіймав посаду доцента цієї кафедри.
1989 р. захистив у Тбіліському ун-ті докторську дисертацію
«Інфінітезимальна зв’язність у розшаруванні і диференціальні
інваріанти відображень» (опоненти: О.П.Широков, В.І.Блізнікас,
Л.Є.Євтушик).
З 1990 р. – професор Тартуського ун-ту, з 2002 – почесний
професор цього ун-ту.
Учасник багатьох міжнародних конгресів, конференцій і семінарів. Член Американського математичного т-ва, Балкансько-
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го т-ва геометрів, почесний член Естонського математичного
т-ва. 1993 р. нагороджений Державною премією Естонії.
Міжнародна конференція «Геометрія в Одесі – 2006»
(22-27 травня) була, зокрема, присвячена 70-річчю вченого.
Зробив значний внесок у розвиток нових проблем у диференціальній геометрії. Досліджував диференціальну геометрію
вищого порядку та її застосування, диференціальногеометричні структури, а саме дотичні розшарування та
зв’язність у розшаруваннях, експоненціальний закон у просторі
струменів, векторні поля і симетрії.

Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Биобиблиография, вып. 2.
М–Я. – М., 1970. – С. 1108-1109 (7 назв.).

Вторая Прибалтийская геометрическая конференция по вопросам
дифференциальной геометрии и летняя школа по дифференциальной геометрии / соавт. Ю.Г.Лумисте // Успехи мат. наук. – 1966. –
Т. 21, вып. 1. – С. 215-220.
Дифференцирование Ли в теории связностей // Тр. геометр. семинара. – 1975. – Т. 8. – С. 85-88.
Коллоквиум по современным проблемам дифференциальной геометрии (теории связностей) в г. Одессе // Успехи мат. наук. – 1975. –
Т. 30, вып. 5. – С. 243-244.
Инфинитезимальная связность в расслоении // Итоги науки и техники. Сер. Пробл. геометрии. – 1977. – Т. 8. – С. 163-182.
Морфизм расслоений со связностями // Изв. вузов. Математика. –
1981. – № 10. – С. 76-78.
Морфизм расслоений со связностями // Тр. геометр. семинара. –
1982. – Т. 14. – С. 76-87.
Инфинитезимальная связность в многократном расслоении // Изв.
вузов. Математика. – 1983. – № 1. – С. 62-72.
Теория катастроф и дифференциальная геометрия // Итоги науки
и техники. Сер. Пробл. геометрии. – 1984. – Т. 16. – С. 35-80.
Гениальное наследие Софуса Ли // Учен. зап. Казан. гос. ун-та. –
2009. – Т. 151, № 4. – С. 72-92.
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Варбанец П.Д. О математиках Одессы / П.Д.Варбанец [и др.] //
Очерки развития науки в Одессе. – О., 1995. – С. 22.
Одесская национальная академия пищевых технологий. – О.,
2007. – С. 117, 118.
http://math.ut.ee/pmi/inimesed/rahula.html
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РЕХЛИЦЬКИЙ
Зиновій Йосипович
23 б ерез. 1920 – 15 с іч. 1992
Народився у с. Арчепитівка, Любашівського р-ну, Одеської
обл. Батько був головою сільської ради. 1933 р. переїхав з родиною до Первомайська. 1938 закінчив там середню школу і
вступив на фізико-математичний ф-т Київського ун-ту. 1941
евакуювався з ун-том до Кзил-Орди, Казахської РСР (нині –
Республіка Казахстан). 1942 був призваний до Червоної Армії і
направлений на навчання в Артилерійську академію
ім. Ф.Е.Дзержинського, евакуйовану до Самарканда. 1944, закінчивши академію, одержав диплом інженера-механіка за фахом «мінометне озброєння» і звання старшого технікалейтенанта. У 1944-1945 працював старшим техніком військової прийомки на військових заводах у Кисельовську (Кемеровська обл.), Пермі, Костромі; у 1945-1946 – помічником начальника ВТК артилерійського складу в с-щі Петсамо (нині –
с-ще Печенга), Мурманської обл. 1946 вступив на механікоматематичний ф-т МДУ, наступного року закінчив ун-т. У 19471949 викладав математику і фізику в школі робітничої молоді, в
1949-1953 – математику в педагогічному училищі у Первомайську.
1953 р. переїхав до Одеси. До 1971 працював на кафедрі
математики Одеського гідрометеорологічного ін-ту, яку очолював М.А.Рутман: у 1953-1954 – старший лаборант, у 1957-1959
– асистент, у 1959-1971 – доцент. У 1954-1957 учився в аспірантурі при кафедрі математики Одеського педагогічного ін-ту.
1958 захистив у Воронезькому ун-ті кандидатську дисертацію
«Про стійкість розв’язків деяких систем лінійних диференціальних рівнянь із запізнілим аргументом у банаховому просторі».
Наступного року дістав звання доцента. 1971 захистив в Ін-ті
математики АН УРСР докторську дисертацію «Дослідження
стійкості розв’язків лінійних диференціальних рівнянь із запізнілими аргументами у банаховому просторі», за два роки здобув
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звання професора. Науковим керівником кандидатської і науковим консультантом докторської дисертацій був М.А.Рутман.
У 1971-1972 рр. – професор кафедри математичного аналізу
Одеського педагогічного ін-ту, у 1972-1980 очолював цю кафедру, 1972-1980 – декан фізико-математичного ф-ту ін-ту. Читав
математичний аналіз, спецкурс «Диференціальні рівняння із
запізнюванням». 1981-1991 – професор кафедри математики і
механіки Одеського гідрометеорологічного ін-ту.
Автор понад 20 статей. Працював у галузі застосування функціонального аналізу до теорії диференціальних рівнянь. Використовуючи методи теорії конусів, досліджував стійкість рішень лінійних диференціальних рівнянь і систем лінійних диференціальних рівнянь із запізнілими аргументами у банаховому просторі, а також стійкість рішень диференціальнорізницевих і операторних рівнянь.

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 2. Биобиблиография. – М., 1959. – С. 588 (2 назв.).
Українська математична бібліографія, 1917-1960. – К., 1963. –
С. 286 (2 назв.).
Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Биобиблиография, вып. 2.
М–Я. – М., 1970. – С. 1116 (10 назв.).

Зависимость показателя роста решений дифференциальноразностных уравнений от показателя роста правых частей // Дифференц. уравнения. – 1986. – Т. 22, № 8. – C. 1452-1456.

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 1. Обзорные статьи. – М., 1959. – С. 694.
История отечественной математики. В 4 т. Т. 4, кн. 1. 1917-1967. –
К., 1970. – С. 752.
Гроссман Л.З. О Зиновии Иосифовиче Рехлицком // Это было недавно, это было давно... / сост. И.А.Болдырев. – О., 2006. –
С. 141-142 : фот.
Моїсеєв Л.М. Зиновій Йосипович Рехлицький // Там само. –
С. 148-149.
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РЕХТМАН-ОЛЬШАНСЬКА
Поліна (Песя-Рухл) Григорівна
23 квіт. ( 6 трав.) 1904 – 6 ж овт. 1980
Народилась у містечку Остропіль, Новоградволинського повіту, Волинської губ. (нині – с. Старий Остропіль, Старокостянтинівського р-ну, Волинської обл.), у сім’ї службовця. Дружина
Г.С.Ольшанського. 1915 р. з сім’єю переїхала до Одеси. 1919
закінчила гімназію із золотою медаллю. 1920 вступила на математичне відділення Фізико-математичного ін-ту, 1921 –
переведена до ІНО, який закінчила 1924. З 1925 відвідувала
вищий семінар з механіки, керований Г.К.Сусловим. 1926 зарахована аспіранткою секції алгебри і аналізу науково-дослідної
кафедри, яку очолював С.Й.Шатуновський. У 1925-1927 викладала математику в СШ № 23; у 1926-1930 – в ІНО; у 1930-1933
– у Фізико-хіміко-математичному ін-ті; у 1933-1941 – в ОДУ.
Читала вищу алгебру, спецкурси з теорії Галуа та теорії груп,
математику для географів. В кількох вузах Одеси викладала за
сумісництвом, у тому числі в Політехнічному ін-ті та Ін-ті інженерів водного транспорту (1931-1934).
1936 р. захистила в ОДУ кандидатську дисертацію «Метод
опуклих тіл в узагальненій проблемі моментів у скінченному
інтервалі» (науковий керівник М.Г.Крейн). 1939 затверджена у
званні доцента. У 1941-1954 – доцент кафедри вищої математики Одеського ін-ту інженерів водного транспорту (з 1945 – Ін-т
інженерів морського флоту). Перебувала з ін-том в евакуації
(Ростов-на-Дону, Самарканд, Астрахань). 1944 на честь Міжнародного жіночого дня була премійована – одержала пальто. У
1954-1955 очолювала кафедру вищої математики ін-ту, у 19551972 – доцент. Читала загальний курс вищої математики, теорію функцій комплексної змінної, теорію поля, елементи лінійної алгебри, з цього курсу написала посібник. 1972 вийшла на
пенсію.
Основні дослідження стосуються проблеми моментів. Розвиваючи ідеї М.Г.Крейна, вивчала узагальнені канонічні зобра-
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ження моментів нерівності Чебишова. Разом з М.Г.Крейном
вивчала своєрідну модифікацію проблеми моментів, яка має
застосування у питанні про граничні величини інтегралів та при
вивченні абсолютно монотонних функцій. Разом з М.Г.Крейном
звела проблему Неванлінни-Піка до проблеми моментів.

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 2. Биобиблиография. – М., 1959. – С. 588 (5 назв.).
Українська математична бібліографія, 1917-1960. – К., 1963. –
С. 286-287 (7 назв.).
Марк Григорьевич Крейн : биобиблиогр. указ. / сост. И.Э.Рикун ;
ОГНБ им. М.Горького. – О., 1990. – (Сер. «Ученые Одессы» ; вып. 19).
– С. 18, 24, 26, 28.

Математика в СССР за тридцать лет, 1917-1947. – М. ; Л., 1948. –
С. 317.
Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 1. Обзорные статьи. –– М., 1959. – С. 372.
Одесский национальный морской университет. История. Люди.
Современность, 1930-2005. – О., 2005. – С. 28, 41 (портр.), 100.
Наукові школи Південноукраїнського державного педагогічного
університету імені К.Д.Ушинського. – О., 2007. – С. 85.
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РОДІН
Юрій Леонідович
6 с ерп. 1936 – 17 лис топ. 1997
Народився в Одесі. Мати, П.М.Вайнштейн, викладала математику в школі та вищу математику і теоретичну механіку в
технікумі. 1941 р. евакуювався разом з матір’ю до Пермі.
У 1953-1958 вчився на фізико-математичному ф-ті Пермського
ун-ту, у 1958-1961 – аспірант кафедри теорії функцій цього
ун-ту. Учень Л.І.Волковиського. У 1961-1963 – старший викладач, доцент (1963) Пермського політехнічного ін-ту. 1963 був за
сумісництвом начальником лабораторії математичних досліджень.
1961 р. захистив у Ростовському ун-ті кандидатську дисертацію «Крайова задача Рімана на замкнених ріманових поверхнях та її застосування» (науковий керівник Л.І.Волковиський,
опонент І.І.Данилюк), 1965 дістав наукове звання доцента.
1964 р. переїхав до Одеси, у 1964-1970 працював на кафедрі вищої математики Одеського ін-ту інженерів морського флоту, з 1966 – завідувач. Читав загальний курс вищої математики
та спецкурси з рівнянь математичної фізики, теорії функцій
комплексної змінної, теорії ймовірностей і математичної статистики.
1965 р. захистив у Математичному ін-ті АН ГССР докторську
дисертацію «Еліптичні системи диференціальних рівнянь першого порядку на ріманових поверхнях» (науковий консультант
Л.І.Волковиський, опонент І.Н.Векуа). 1968 здобув вчене звання
професора.
Очолював семінар з математичного моделювання складних
транспортних систем. Для працівників ін-ту та аспірантів читав
курс «Застосування функціонального аналізу до математичної
фізики» та теорію функцій комплексної змінної. Для співробітників математичних кафедр Одеси прочитав курс алгебраїчної
топології та теорії пучків.
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У 1970-1988 рр. працював в Ін-ті фізики твердого тіла АН
СРСР (Чорноголовка, Московська обл.): у 1970-1972 керував
відділом математики, у 1972-1986 – старший науковий співробітник відділу математики та теоретичної фізики, у 1986-1988 –
провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики.
1988 р. емігрував до США, працював спочатку професором
математичного відділення Ун-ту Арізони (м. Тусон), а з 1989 до
останніх днів життя – професором математичного відділення
Wayne State University (Детройт, Мічіган).
Був членом Американського, Лондонського та Московського
математичних товариств, Нью-Йоркської академії наук.
Автор понад 50 праць. Був піонером у вивченні теорії крайових задач для аналітичних і квазіаналітичних функцій на ріманових поверхнях. Досліджував крайові задачі Гільберта, Гільберта–Привалова і Рімана–Гільберта для аналітичних функцій
на ріманових поверхнях скінченного роду зі скінченним числом
контурів. Досліджував задачу лінійного спряження на рімановій
поверхні для випадку розривних коефіцієнтів. Розглядав крайові задачі на поверхні нескінченного роду. Одержав теорему
Рімана–Роха і довів теорему Абеля. Дослідження з узагальнених аналітичних функцій на ріманових поверхнях та граничної
проблеми Рімана на ріманових поверхнях узагальнені у монографіях (1987, 1988). Застосував свої дослідження в галузі ріманових поверхонь до теоретичної фізики, зокрема до теорії солітонів. Працював у цій галузі разом із О.В.Михайловим. Результати вченого знайшли застосування у різних галузях фізики та
математики.
Дружина, О.М.Родіна, має наукові праці та винаходи у галузі
технології виробництва і техніки безпеки експлуатації автомобілів.

Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Биобиблиография, вып. 2.
М–Я. – М., 1969. – С. 1122-1123 (23 назв.).

Лекции по теории римановых поверхностей. I. Компактные поверхности. – Черноголовка : Ин-т физики твердого тела АН СССР, 1973.
– 27 с. – Препринт.
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Лекции по теории римановых поверхностей. II. Некомпактные поверхности. – Черноголовка : Ин-т физики твердого тела АН СССР,
1976. – 20 с. – Препринт.
The Riemann boundary problem on a torus and the inverse scattering
problem for Landau–Lifshitz equation // Letters in Mathematical Physics. –
1983. – Vol. 7, N 1. – P. 3-8.
The Cuachy problem for Landau–Lifschitz equation on a finite interval
// Letters in Mathematical Physics. – 1984. – Vol. 8, N 5. – P. 371-377.
The Riemann boundary problem on Riemann surfaces and the inverse
scattering problem for the Landau–Lifschitz equation // Physica D: Nonlinear Phenomena. – 1984. – Vol. 11, N 1-2. – P. 90-108.
The Riemann boundary value problem on open Riemann surfaces with
null boundary // Annals of the New York Academy of Science. – 1985. –
Vol. 452, N 1. – P. 255-274.
Riemann boundary problem and complete integrable systems //
Operator Theory and Systems. – Basel, 1986. – P. 387-392.
Riemann boundary problem on Riemann surfaces // Operator Theory
and Systems. – Basel, 1986. – P. 393-398.
Generalized analytic functions on Riemann surfaces. – Berlin :
Springer, 1987. – 128 p. – (Lecture Notes in Mathematics ; vol. 1288).
The Riemann boundary problems on closed Riemann surfaces and
integrable systems // Physica D: Nonlinear Phenomena. – 1987. –
Vol. 240, N 1-3. – P. 1-53.
The inverse problem for the Schrödinger equation and the Riemann
boundary problem // Letters in Mathematical Physics. – 1988. – Vol. 15,
N 1. – P. 1-6.
The Riemann boundary problem on Riemann surfaces. – Dordrecht :
Reidel, 1988. – 199 p. – (Mathematics and Its Applications).
Solvability of the inverse scattering problem for the Landau–Lifshitz
equation. I // Physica D: Nonlinear Phenomena. – 1989. – Vol. 40, N 1. –
P. 1-10.
Riemann problem method for generalized Heisenberg equation //
Physica D: Nonlinear Phenomena. – 1992. – Vol. 59, N 1-3. – P. 185-192.
Unitarity of singular oerators on Riemann surfaces // Integral
Equations and Operator Theory. – 1994. – Vol. 19, N 3. – P. 364-371.
Singular integral operators on Riemann surfaces and elliptic
differential systems // J. of Geometric Analysis. – 1998. – Vol. 8, N 4. –
P. 605-612.
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История отечественной математики. В 4 т. Т. 4, кн. 1. 1917-1967. –
К., 1970. – С. 250-252, 281, 290, 354, 355 (портр.), 812.
История отечественной математики. В 4 т. Т. 4, кн. 2. 1917-1967. –
К., 1970. – С. 606.
Все мы вышли из гоголевской «Шинели» // Вестник (США). – 2001.
– № 11. – Портр.
Одесский национальный морской университет. История. Люди.
Современность, 1930-2005. – О., 2005. – С. 100, 150.
Одеський національний морський університет. – К., 2010. – С. 44.
Сторожук М.С. До 80-річчя кафедри «Вища і прикладна математика» // 63-я наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, 18-20 трав. 2010 р. /
ОНМУ. – О., 2010. – С. 96.
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РУТМАН
Мусій Аронович
21 трав. 1917 – 10 груд. 1990
Народився в Одесі у сім’ї бухгалтера. У 1928-1931 рр. вчився у школі фабрично-заводського навчання № 37; 1933 закінчив
курси техніків-будівельників з дипломом техніка-конструктора.
Працював креслярем на цукрово-рафінадному заводі (19311932), техніком-конструктором Проектно-розвідувальної бази
Радторгфлоту (1932-1933). 1933 вступив на третій курс фізикоматематичного ф-ту ОДУ, спочатку на вечірнє, а потім на денне
відділення. Наступного року закінчив ун-т (перший випуск ОДУ
був чотирирічним) і залишився в аспірантурі на кафедрі математичного аналізу у М.Г.Крейна. Водночас почав викладати; у
1934-1937 – асистент кафедри теорії функцій, у 1937-1941 –
старший викладач. Читав курси диференціальних рівнянь, теорію ймовірностей та рівнянь математичної фізики. Вже тоді
його лекції відзначалися високим рівнем. 1939 захистив в ОДУ
кандидатську дисертацію «Про один спеціальний клас цілком
неперервних
лінійних
операторів»
(науковий
керівник
М.Г.Крейн).
У 1941-1944 рр. разом з батьками перебував в евакуації в
Алма-Аті, потім у Чимкенті. Викладав математику в середній
школі, був також інспектором дорожнього відділу шкіл Турксибу.
1944 переїхав до Астрахані, де працював в евакуйованому туди
Одеському ін-ті інженерів морського транспорту. 1945 повернувся з ін-том до Одеси, працював там до 1949 (у 1945-1947 –
декан механізаторського ф-ту). У 1947-1949 викладав в Одеському вищому морехідному училищі (у 1947-1948 керував кафедрою вищої математики). З 1949 і до кінця життя працював в
Одеському гідрометеорологічному ін-ті, з 1958 очолював кафедру математики і механіки, створив дружний висококваліфікований науковий колектив. Читав курси математичного аналізу,
методів математичної фізики, теорії ймовірностей, основ теорії
інформації. 1950 дістав звання доцента.
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У 1947-1951 та 1964 за сумісництвом викладав в ОДУ (читав
рівняння математичної фізики), у 1954-1958 – в Одеському педагогічному ін-ті (читав математичний аналіз і теорію ймовірностей); у 1966-1972 за сумісництвом завідував кафедрою вищої
математики Одеського електротехнічного ін-ту зв’язку (читав,
зокрема, теорію випадкових процесів). Був учасником
III Всесоюзного математичного з’їзду (Москва, 1956), де зробив
доповідь.
1961 р. захистив у Ленінградському ун-ті докторську дисертацію «Операторні рівняння у лінійному напівупорядкованому
просторі та спектральні ознаки обмеженості рішень для деяких
систем диференціальних рівнянь із частинними похідними».
Того ж року здобув звання професора.
Багато років був членом правління Будинку вчених, керував
методологічним семінаром «Філософські проблеми природознавства», який відвідували всі викладачі й аспіранти Гідрометеорологічного ін-ту. Вів семінар молодих учених.
Його учнями були З.Й.Рехлицький, Р.К.Романовський,
Є.Я.Меламуд, І.І.Мармерштейн, О.В.Єфімов, Е.Й.Гольденгершель та ін. В Електротехнічному ін-ті зв’язку під його керівництвом захистилася Н.В.Ромащенко.
Автор близько 40 праць. Зробив значний внесок у розвиток
створеної М.Г.Крейном теорії конусів. Перший досліджував
лінійні та нелінійні додатні оператори у банаховому просторі з
виділеним конусом. Довів низку загальних теорем про існування додатних власних функцій будь-якої норми у монотонних
додатних цілком неперервних операторів. При доведенні використав принцип нерухомої точки, який узагальнив у новому
напрямі для нескінченномірного банахового простору. Використовував методи теорії конусів при дослідженні стійкості рішень
лінійних диференціальних рівнянь та систем лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними. Показав, що питання
про ляпуновську стійкість рішень деяких диференціальних рівнянь з частинними похідними (а в деяких випадках і питання
про оцінку росту рішень) може бути зведене до дослідження
рішень операторних рівнянь спеціального вигляду у просторах,
напівупорядкованих за допомогою певного конуса. Для
розв’язання таких операторних рівнянь увів поняття обмеженості у термінах напівупорядкованості і вказав умови обмеженості
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в характеристиках розміщення у комплексній площині спектрів
операторів, що входять у рівняння.

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 2. Биобиблиография. – М., 1959. – С. 607 (13 назв.), 815 (1 назв.).
Українська математична бібліографія, 1917-1960. – К., 1963. –
С. 295 (15 назв.).
Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Биобиблиография, вып. 2.
М–Я. – М., 1969. – С. 1151 (8 назв.).

Критерий асимптотической устойчивости по вероятности решений
некоторых систем линейных дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами / соавт. Н.В.Ромащенко // Изв. вузов. Математика. – 1974. – № 3. – С. 62-69.
Об экспоненциальных показателях решений обыкновенных линейных дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами / соавт. Л.К.Орлик // Изв. вузов. Математика. – 1982. – № 6. –
С. 80-81.

Математика в СССР за тридцать лет, 1917-1947. – М. ; Л., 1948. –
С. 284, 617, 618, 620, 628.
Шилов Г.Е. К истории развития функционального анализа на Украине // Историко-математические исследования. – М., 1956. –
Вып. 9. – С. 436, 437.
Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 1. Обзорные статьи. – М., 1959. – С. 618, 630, 693-695, 721, 734.
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САХНОВИЧ
Лев Аронович
24 лют. 1932
Народився в Луганську в робітничій сім’ї. 1938 р. батько був
репресований. Під час війни перебував з матір’ю у Сталінградській обл. та Сталінграді. 1944 вони переїхали до Одеси. 1949
закінчив середню школу і вступив до Одеського педагогічного
ін-ту. Наукову діяльність почав ще студентом під впливом
В.П.Потапова. 1953 закінчив ін-т з відзнакою і вступив до аспірантури, закінчив її 1956. 1958 захистив у Харківському ун-ті
кандидатську дисертацію «Про приведення несамоспряжених
операторів до діагонального виду» (науковий керівник
М.С.Лівшиць, опоненти: І.М.Глазман, В.О.Марченко). Дисертація була оцінена М.Г.Крейном як докторська.
У 1956-1957 рр. викладав в Ізмаїльському педагогічному
ін-ті; читав аналітичну геометрію, вищу алгебру, теорію чисел,
теорію ймовірностей, теорію функцій дійсної змінної. У 19571964 рр. працював асистентом кафедри вищої математики
Одеського технологічного ін-ту харчової та холодильної промисловості; читав вищу математику, курс «Аналогові та цифрові
машини».
1960 р. захистив у Харківському ун-ті докторську дисертацію
«Спектральний аналіз несамоспряжених цілком неперервних
операторів з єдиною точкою спектра» (опоненти: І.М.Гельфанд,
М.Г.Крейн, Г.Є.Шилов). Через два роки за низку праць з теорії
несамоспряжених операторів одержав премію Московського
математичного товариства для молодих математиків.
У 1964-1999 рр. викладав в Одеському електротехнічному
ін-ті зв’язку, в ті самі роки очолював створений ним науковий
семінар; читав вищу математику, теорію масового обслуговування.
У 1981-1999 рр. очолював математичну секцію при НТО
«Приладпром», на засіданнях якої виступали відомі математики.
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З 2000 р. працює за кордоном. У 2003-2004 – професордослідник Ун-ту штату Коннектикут (м. Сторрз), у 2007-2008 –
лейбніцевський професор Лейпцизького ун-ту. Читав цикли
лекцій в ун-тах США, Ізраїлю, Канади. Член Американського
математичного товариства. Брав участь у численних міжнародних конференціях.
Підготував 10 кандидатів наук. Серед них А.Г.Буслаєв,
І.І.Кальмушевський, Н.М.Костенко, В.В.Образцов, С.М.Позін,
І.М.Поліщук.
Автор близько 200 праць. Йому належать піонерські праці з
дослідження дискретного спектра радіального рівняння Шредінгера. Дістав фундаментальні результати з дисипативних та
неунітарних операторів з абсолютно неперервним спектром.
Розробив метод операторних тотожностей, на основі якого
вдається знайти єдиний підхід до низки задач аналіза. Низка
праць присвячена теорії інтегральних рівнянь із різницевим
ядром на скінченному відрізку. Одержані результати визначили
конструктивний метод розв’язання інтегральних рівнянь із різницевим ядром. Дістав нові результати у таких прикладних
задачах, як дифракція на смузі, оптимальна фільтрація, обтікання підводного крила, теорія пружності, гідродинаміка, теорія
синтезу антен.
Зробив значний внесок у розвиток теорії солітонів, результати зі спектральної теорії узагальнив у книзі, виданій 1999.
Син Олександр – математик.

Лев Аронович Сахнович : биобиблиогр. указ. лит. / сост.
И.Э.Рикун ; ОГНБ им. А.М.Горького. – О., 1991. – 22, [2] с. – (Сер.
«Ученые Одессы» ; вып. 21).

Уравнение гиперболический синус-Гордон // Изв. вузов. Математика. – 1991. – № 1. – С. 54-63.
Интегральные уравнения в теории устойчивых процессов // Алгебра и анализ. – 1992. – Т. 4, № 4. – С. 225-238.
Метод операторных тождеств и задачи анализа // Алгебра и анализ. – 1993. – Т. 5, № 1. – С. 3-80.
О принципе неощущаемости границы в теории устойчивых процессов // Алгебра и анализ. – 1994. – Т. 6, № 6. – С. 115-127.
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Об одной гипотезе относительно гамильтонианов канонических
систем // Укр. мат. журн. – 1994. – Т. 46, № 10. – С. 1428-1431.
Факторизация операторов, теория и приложения // Укр. мат. журн.
– 1994. – Т. 46, № 3. – С. 293-304.
О квадратичных формах, порожденных целыми функциями // Изв.
вузов. Математика. – 1996. – № 4. – С. 59-65.
О свойствах дискретного и непрерывного спектров радиального
уравнения Дирака // Теорет. и мат. физика. – 1996. – Т. 108, № 1. –
С. 36-49.
Integral equations with difference kernels on finite intervals. – Basel ;
Boston : Birkhaüser Verlag, 1996. – 175 p. – (Operator Theory : Advances
and Applications ; vol. 84).
Индексы дефекта системы дифференциальных уравнений первого порядка // Сиб. мат. журн. – 1997. – Т. 38, № 6. – С. 1360-1361.
О схеме Сарасона в матричном случае // Функц. анализ и его приложения. – 1997. – Т. 31, № 4. – С. 52-59.
Спектральные задачи на оси для канонических систем // Укр. мат.
журн. – 1997. – Т. 49, № 6. – С. 779-788.
Interpolation theory and its applications. – Dordrecht : Kluwer
Academic Publishers, 1997. – XVIII, 197 p. – (Mathematics and Its
Applications).
Спектральный анализ одного класса канонических дифференциальных систем // Алгебра и анализ. – 1998. – Т. 10, № 1. – С. 187-201.
Матричное нелинейное уравнение Шредингера и соответствующая иерархия уравнений // Изв. вузов. Математика. – 1999. – № 1. –
С. 51-60.
Spectral theory of canonical differential systems. Method of operator
identities. – Basel : Birkhaüser Verlag, 1999. – 202 p. – (Operator Theory : Advances and Applications ; vol. 107).
О спектральной теории одного класса канонических дифференциальных систем // Функц. анализ и его приложения. – 2000. – Т. 34,
№ 2. – С. 50-62.
Сравнение квантового и классического подходов в статистической
физике // Теорет. и мат. физика. – 2000. – Т. 123, № 3. – С. 516-520.
О сравнении термодинамических характеристик потенциальной
ямы при квантовом и классическом подходах // Функц. анализ и его
приложения. – 2002. – Т. 36, № 3. – С. 48-55.
Экстремальные тригонометрические и степенные многочлены нескольких переменных // Функц. анализ и его приложения. – 2004. –
Т. 38, № 1. – С. 88-91.
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СИНЮКОВ
Микола Степанович
4 лип. 1925 – 4 квіт. 1992
Народився у Пензі у робітничій родині. 1945 р. вступив на
механіко-математичний ф-т МДУ, невдовзі перевівся на фізикоматематичний ф-т Пензенського педагогічного ін-ту, закінчив
його з відзнакою 1949. Був залишений в аспірантурі при кафедрі вищої математики, яку очолював І.П.Єгоров; читав низку основних геометричних курсів; почав перші наукові дослідження з
ріманової геометрії.
1952 р. вступив до аспірантури МДУ, його керівниками були
П.К.Рашевський і М.М.Яненко. 1955 захистив у МДУ кандидатську дисертацію «Про геодезичне відображення ріманових просторів» і був направлений на роботу до ОДУ старшим викладачем кафедри алгебри і геометрії. 1963 очолив створену ним
кафедру геометрії і топології. Читав диференціальну геометрію,
основи геометрії, спецкурси з теорії поверхонь, ріманової геометрії, теорії груп Лі, методів зовнішніх форм Картана. 1971
захистив у Київському ун-ті докторську дисертацію «Теорія геодезичного відображення ріманових просторів та її узагальнення» (опоненти: О.М.Васильєв, І.П.Єгоров, Н.І.Кованцов), наступного року затверджений у вченому званні професора. У 19741976 – декан механіко-математичного ф-ту ОДУ. Створив спеціалізовану раду з диференціальних рівнянь та геометрії й топології.
Був членом редколегій «Українського геометричного збірника», міжвузівського збірника «Движения в обобщенных пространствах» (Рязань), наукових видань «Современные достижения математики и ее приложения» (Київ).
Як член науково-методичної ради з математики Міністерства
вищої освіти СРСР брав активну участь у розробці навчальних
планів для вузів.
Вченого неодноразово запрошували для читання лекцій та
надання допомоги у підготовці спеціалістів до низки вищих на-
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вчальних закладів СРСР, Румунії, Польщі, Угорщини. Під його
керівництвом захистили кандидатські дисертації 14 аспірантів,
з них захистили докторські С.Г.Лейко та Й.Покорний.
На конференції «Геометрія в Одесі – 2010» донька вченого,
кандидат фізико-математичних наук О.М.Синюкова, прочитала
доповідь, присвячену його 85-річчю.
Автор близько 70 праць. Створив та очолив наукову школу з
теорії дифеоморфізмів узагальнених просторів. Перші праці
були присвячені окремим питанням загальної теорії геодезичних відображень. Після одержання нової форми основних рівнянь геодезичних відображень перейшов до вивчення загальних закономірностей теорії геодезичних відображень. Основні
теореми цієї теорії дозволили для кожного ріманова простору,
до якої б системи координат він не був віднесений, встановити,
допускає він нетривіальне геодезичне відображення чи ні, а
якщо допускає, знайти всі простори, що геодезично відображаються на нього, а також розв’язувати ці питання наближено та
чисельно, що важливо з прикладної точки зору. Впровадив поняття майже геодезичної лінії і майже геодезичного відображення, виявив три типи майже геодезичних відображень, дістав
рівняння, що їх характеризують. Це заклало основи теорії майже геодезичних відображень – широкого узагальнення теорії
геодезичних відображень.
Дістав фундаментальні теоретичні результати з локальної
теорії геодезичних відображень ріманових просторів та її узагальнень. Це створило передумови для досліджень глобальних
аспектів багатьох геометричних типів дифеоморфізмів ріманових просторів. Була розвинена глобальна теорія геодезичних та
голоморфно-проективних відображень ріманових і келерових
просторів, були закладені основи глобальної теорії майже геодезичних відображень ріманових просторів. Розробив новий
напрям – теорію F-планарних відображень, що є широким узагальненням геодезичних, майже геодезичних, аналітично планарних та квазігеодезичних відображень. Досліджував нескінченно малі ареальні деформації поверхонь.
Дружина Синюкова, Т.І.Матвієнко, – кандидат фізикоматематичних наук.
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Николай Степанович Синюков : биобиблиогр. указ. / сост.
И.Э.Рикун ; ОГНБ им. М.Горького. – О., 2006. – 33, [2] с. – (Сер. «Ученые Одессы» ; вып. 36).
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СІКОРСЬКИЙ
Юрій Станіславович
16( 28) трав. 1879 – 1954
Народився у Варшаві, там пройшли перші роки навчання.
Гімназію закінчив в Омську, куди його батька, техніка за професією, перевели на будівництво Західно-Сибірської залізниці.
Вчився у Петербурзькому ін-ті інженерів шляхів сполучення
(1901-1903) і на фізико-математичному ф-ті Петербурзького
ун-ту, який закінчив екстерном 1909. Тривале навчання пояснюється важкими матеріальними умовами, через які він мусив
заробляти на життя приватними уроками. Спілкування з
Д.К.Бобильовим, В.А.Стекловим, Ю.В.Сохоцьким допомогло
визначитися з обранням свого напряму в науці. У 1910-1917 вів
практичні заняття з математики і механіки в Ін-ті інженерів
шляхів сполучення. У 1918-1920 викладав математику у Військово-інженерному училищі. Водночас викладав у Педагогічному
ін-ті й у Вищій кавалерійській школі. Працював також інженером.
У 1920-1925
викладав
механіку
у
механічнометалургійному технікумі в Таганрозі.
1925 р. переїхав до Одеси. Того ж року за рішенням Народного комісаріату освіти УРСР здобув звання професора.
У 1925-1930 викладав математику та нарисну геометрію в Одеському вищому електротехнікумі, у 1927-1933 – в Інженерномеліоративному ін-ті, у 1929-1934 – в ОПІ. 1935 Сікорському
було присуджено вчений ступінь кандидата фізикоматематичних наук без захисту дисертації та затверджено у
званні професора. У 1936-1939 працював в Індустріальному
(Політехнічному) ін-ті, у 1930-1941 та 1944-1948 – в Ін-ті інженерів зв’язку (очолював спочатку загальнотехнічну, потім фізико-математичну, пізніше –математичну кафедри), у 1933-1941 –
у Сільськогосподарському ін-ті. Під час війни залишався в Одесі, читав математичний аналіз в ун-ті Трансністрії. У 1944-1946
працював в ОДУ, куди його запросили для підвищення рівня
викладання. Очолював кафедру теорії функцій. Читав матема-
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тичний аналіз, теорію функцій комплексної змінної, рівняння
математичної фізики. З 1946 завідував кафедрою вищої математики в ОПІ.
Основним напрямом наукових досліджень була теорія рівноваги і руху гнучких ниток змінного поперечного перерізу.
У цих дослідженнях широко застосовувався математичний
аналіз, зокрема еліптичні інтеграли та еліптичні функції. Книжка
Сікорського «Элементы теории эллиптических функций с приложениями к механике» (М. ; Л., 1939) дістала високу оцінку
І.І.Привалова.
Автор кількох підручників для вузів. Займався питаннями
методики викладання математики.

Математика в СССР за сорок лет, 1917-1957. Т. 2. Биобиблиография. – М., 1959. – С. 628 (3 назв.).
Українська математична бібліографія, 1917-1960. – К., 1963. –
С. 309 (15 назв.).

Наука и научные работники СССР. Ч. 6. Научные работники СССР
без Москвы и Ленинграда. – Л., 1928. – С. 378.
История отечественной математики. В 4 т. Т. 4, кн. 2. 1917-1967. –
К., 1970. – С. 611.
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова : вчора і сьогодні. – О., 2005. – С. 18 (портр.), 64 (портр.).
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СПІТКОВСЬКИЙ
Ілля Матвійович
28 лис топ. 1953
Народився в Одесі. Батько, М.І.Спітковський, – кадидат технічних наук, доцент Одеського ін-ту інженерів морського флоту;
мати, В.В.Задрі, викладала хімію в Одеському технологічному
ін-ті холодильної промисловості. Закінчив СШ № 3 із золотою
медаллю. У 1970-1975 вчився в ОДУ, на останньому курсі був
ленінським стипендіатом, закінчив ун-т з відзнакою. Учень
М.Г.Крейна і Г.С.Литвинчука. У 1975-1978 – аспірант кафедри
математичного аналізу (науковий керівник Г.С.Литвинчук). 1978
захистив у Білоруському ун-ті кандидатську дисертацію «Факторизація вимірних матриць-функцій та її застосування до граничних задач для аналітичних функцій» (опоненти: Е.І.Зверович,
Г.Б.Симоненко). У 1978-1986 працював молодшим науковим
співробітником відділу математичного моделювання економікоекологічних систем в Одеському відділенні Ін-ту економіки
АН УРСР; у 1986-1989 – у відділі інтегральних рівнянь та крайових задач відділення гідроакустики Морського гідрофізичного
ін-ту АН УРСР. 1987 захистив в Ін-ті математики АН ГРСР (Тбілісі) докторську дисертацію «Факторизація матриць-функцій та
її застосування» (опоненти: Г.Б.Симоненко, М.К.Нікольський,
Б.В.Хведелідзе). Викладав за сумісництвом в ОДУ (1980-1982 –
доцент, 1987-1989 – професор кафедри математичного аналізу). Читав курси математичного аналізу, функціонального аналізу, лінійної алгебри, спецкурси із застосування факторизації
до задач пружності.
1990 р. виїхав у США, професор математичного відділення
коледжу Вільяма і Мері (м. Вільямсбург, Вірджинія). Читав лекції у навчальних закладах Німеччини, Португалії, Бельгії, неодноразово одержував гранти на наукові дослідження, брав
участь у багатьох міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах, семінарах, колоквіумах, школах.
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Автор понад 200 праць, 4 з них – монографії. Коло наукових
інтересів включає аналіз, зокрема теорію операторів і комплексний аналіз. Перші праці, присвячені задачі відновлення ізометричних операторів, що діють у просторах з індефінітною метрикою (нині відомі як простори Крейна), були написані під керівництвом М.Г.Крейна. У подальшому активно займався операторами Тепліця та Вінера–Хопфа, інтегральними рівняннями і
пов’язаними з ними питаннями граничних задач теорії аналітичних функцій, граничними теоремами Сегьо і методом редукції.
Займався абстрактною теорією операторів, зокрема побудовою
операторів із передвизначеним спектром, властивостями числового образу (хаусдорфової множини) та радіуса, секторіальними операторами та ін. Одним з основних досягнень ученого є
побудова спектральної теорії тепліцевих операторів з кусковонеперервними символами у просторах Лебега із довільною
вагою Макенхаупта. Ці результати та їх подальший розвиток
для випадку загальних карлесонівських кривих викладені у монографії А.Беттхера і Ю.І.Карловича «Карлесоновские кривые,
весы Макенхаупта и операторы Теплица». До основних досягнень вченого треба також віднести розробку теорії факторизації
майже періодичних матриць-функцій. Ця теорія вже знайшла
застосування до задач інтерполяції (проблеми Каратеодорі–
Тепліца і Нехарі), рівнянь типу згортки на кінцевих проміжках,
теорії антен та ін. Написана у співавторстві з Г.С.Литвинчуком
монографія «Факторизация матриц-функций» є настільною
книгою для математиків і прикладників, які використовують
апарат факторизації.

Факторизация матриц-функций / соавт. Г.С.Литвинчук. – О., 1984.
– 460 с. – Деп. в ВИНИТИ 17.04.84, № 2410-84.
Факторизация почти периодических матриц-функций / соавт.
Ю.И.Карлович. – М. : ВИНИТИ, 1985. – 137 с.
Factorization of Measurable Matrix Functions / coaut. G.S.Litvinchuk. –
Berlin : Akademie-Verlag, 1987. – 372 p. – (Mathematical Research ;
vol. 37). – Те саме. – Basel ; Boston : Birkhäuser, 1987. – 372 p.
Convolution Operators and Factorization of Almost Periodic Matrix
Functions / coaut.: A.Böttcher, Yu.I.Karlovich. – Basel ; Boston :
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Birkhäuser-Verlag, 2002. – XI, 462 p. – (Operator Theory: Advances and
Applications ; vol. 131).
My Gohberg Encounters // Israel Gohberg and Friends : On the
th
Occasion of his 80 Birthday. – Basel ; Boston ; Berlin, 2008. –
P. 321-322.

Марк Григорьевич Крейн : биобиблиогр. указ. / сост. И.Э.Рикун ;
ОГНБ им. М.Горького. – О., 1990. – С. 38, 39, 43.
Нечаєв А.П. Литвинчук Георгій Семенович / А.П.Нечаєв,
В.О.Чернецький // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. довід. – О., 2000. – Т. 3 : К–П. – С. 222. – Там само. – 2-ге
вид., допов. – 2005. – С. 248.
http://www.math.wmedu/~ilya/
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СТОРОЖЕНКО
Елеонора Олександрівна
5 лис топ. 1928
Народилася в Одесі. 1952 р. закінчила ОДУ, 1955 – аспірантуру і залишилася працювати на кафедрі математичного аналізу. 1961 захистила в ОДУ кандидатську дисертацію «Про найкраще наближення функцій декількох змінних» (науковий керівник Г.М.Мірак’ян, опоненти: Б.О.Римаренко, О.О.Бобров). 1963
здобула вчене звання доцента. З 1969 Е.О.Стороженко очолює
заснований разом з В.О.Андрієнком науковий семінар з теорії
функцій, з 1975 – кафедру математичного аналізу, з 2009 –
професор цієї кафедри.
1979 р. захистила у Тбіліському ун-ті докторську дисертацію
p
«Наближення функцій і теореми вкладення у просторах L та
p
H » (науковий консультант П.Л.Ульянов, опоненти: О.В.Єфімов,
Ю.О.Казьмін, О.Д.Церетелі). Поступово на базі кафедри математичного аналізу та наукового семінару склалася школа з
теорії функцій, вже відома за межами України. До роботи
семінару Стороженко залучає провідних спеціалістів з теорії
функцій. Під її керівництвом було захищено 8 кандидатських і
5 докторських дисертацій.
Читала курс математичного аналізу на різних факультетах
(1957-1974), спецкурси з теорії наближення функцій, диференціальних властивостей функцій, інтегралу Стілтьєса.
Автор понад 50 праць. Послідовниця московської математичної школи. Наукову працю веде у галузі теорії функцій. Дослідження обіймають широке коло проблем: питання збіжності та
сумовності ортогональних рядів, теореми вкладення, наближення функцій дійсної та комплексної змінної, межові властивості аналітичних функцій. Започаткувала важливий напрям
теорії наближення функцій, пов’язаний з вивченням просторів
p
p
L та H при 0<p<1. У цій галузі розробила принципово нову
методику, дістала низку фундаментальних результатів, до яких
належать необхідні та достатні умови для вкладення класів
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функцій, прямі та обернені теореми типу Джексона в L (0<p<1),
оцінки наближення алгебраїчними багаточленами, нерівності
p
типу Уїтні, теореми про зображення функцій класу Харді H
(0<p≤1) різними середніми ряду Тейлора на одиничному колі,
оцінки зростання похідних.
Чоловік, Ю.М.Шмандін, та донька Ірина Шмандіна – математики.
p


Українська математична бібліографія, 1917-1960. – К., 1963. –
С. 324 (3 назв.).
Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Биобиблиография, вып. 2.
М–Я. – М., 1970. – С. 1267 (6 назв.).

Кононов В. Заслужений авторитет // За наук. кадри. – 1965. –
8 берез.
Історія Одеського університету за 100 років. – К., 1968. – С. 287.
Матвієнко Т.І. Про розвиток теорії апроксимацій, загальної теорії
рівнянь в частинних похідних і теорії чисел в Одеському університеті //
Матеріали ювілейної наукової сесії університету, присвяченої
50-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. – О., 1968. –
С. 150.
З нагородою : [про нагородження Е.О.Стороженко медаллю «За
трудову доблесть»] // За наук. кадри. – 1971. – 1 верес.
Коляда В.І. Е.О.Стороженко – доктор наук / В.І.Коляда, С.М.Кіро,
М.Я.Тихоненко // За наук. кадри. – 1980. – 25 січ. – Портр.
Белостоцкая М. Сестры / М.Белостоцкая, Е.Голубовский // Веч.
Одесса. – 1981. – 7 марта.
Меньшов Д.Е. Элеонора Александровна Стороженко : (к 60-летию
со дня рождения) / Д.Е.Меньшов, С.М.Никольский, П.Л.Ульянов //
Успехи мат. наук. – 1989. – Т. 44, вып. 1. – С. 231-232 : портр.
Одесский университет, 1865-1990. – К., 1991. – С. 95.
Математика в Московском университете : сб. науч. тр. – М., 1992.
– С. 47, 69.
Варбанец П.Д. О математиках Одессы / П.Д.Варбанец [и др.] //
Очерки развития науки в Одессе. – О., 1995. – С. 19.
Элеонора Александровна Стороженко // Одес. ун-т. – 1996. –
16 трав. – Портр.
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Кашин Б.С. Краткий обзор научной деятельности Э.А.Стороженко /
Б.С.Кашин [и др.] // Укр. мат. журн. – 2000. – Т. 52, № 4. – С. 463-473.
– Библиогр. : с. 471-473 (72 назв., з них 32 належать Стороженко).
Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. довід. Т. 4. Р–Я. – О., 2000. – С. 153-155 : портр. – Там само. – 2-ге вид.,
допов. – 2005. – С. 169-170.
Видные ученые Одессы : доктора наук и профессора. – О., 2005. –
С. 273 : портр.
Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енцикл.
слов. Вип. 1. – О., 2005. – С. 198 : портр.
Денисова И. Как создать ученых // Порто-франко. – 2008. –
13 июня. – Фот.
Денисова И. «Математика – это красиво!» // Веч. Одесса. – 2008. –
5 дек. – Фот.
Святкування 80-річчя професора Е.О.Стороженко // Одес. ун-т. –
2008. – 20 верес. – С. 2.
Яковых А. Элеонора Стороженко: «Студенты для меня как коллеги» // Профком (дод. до газ. «Одес. ун-т»). – 2008. – № 10. – С. 52-54.
http://www.onu.edu.ua/?type=ua&action=imem_math_analysis
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ТИХОНЕНКО
Микола Якович
26 квіт. 1942 – 20 с іч. 2006
Народився на хуторі Чапаєве, Біляївського р-ну, Одеської
обл., у сім’ї колгоспників. У 1949-1959 рр. вчився в Морозівській
початковій, Іллінській семирічній та Гниляківській середній школах. У 1959-1964 вчився на фізико-математичному ф-ті ОДУ,
після закінчення залишився в аспірантурі при кафедрі математичної фізики (науковий керівник Ю.Й.Черський). Навчання в
аспірантурі було перерване на рік через службу в армії. 1968
закінчив аспірантуру; 1970 захистив в ОДУ кандидатську дисертацію «Наближена факторизація в теорії інтегральних рівнянь з
ядрами, що залежать від різниці аргументів» (науковий керівник
Ю.Й.Черський, опоненти: І.І.Данилюк, О.І.Панич) і почав працювати на кафедрі математичного аналізу (1968-1970 – асистент, 1970-1974 – старший викладач, 1974-1985 – доцент).
У 1985-2000 обіймав посаду доцента кафедри обчислювальної
математики. 2000 організував кафедру математичного забезпечення комп’ютерних систем, яку очолював до кінця життя.
У 1990-2006 працював за сумісництвом на кафедрі прикладної
математики та інформатики Південноукраїнського педагогічного
університету.
1994 р. захистив в Ін-ті математики НАН України докторську
дисертацію «Наближений розв’язок крайових задач теорії аналітичних функцій та їх застосувань» (опоненти: Ю.Й.Черський,
А.Ю.Лучка). 1999 був затверджений у науковому званні професора. Викладав математичний аналіз, крайові задачі теорії аналітичних функцій, функціональний аналіз, інтегральні рівняння,
чисельні методи, загальну теорію наближених методів.
У 1970-1974 рр. був заступником декана, у 1976-1987 – деканом механіко-математичного ф-ту; багато зробив для його
розвитку. Було організовано дві нові кафедри: оптимального
управління та вищої математики, відкрито дві нові спеціальнос-
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ті: «Прикладна математика» та «Механіка». Число викладачів і
студентів зросло майже втричі.
Читав лекції в Сорбонні, Тулонському (Франція) та Валенсійському (Іспанія) ун-тах. Понад 25 років очолював міський
науковий семінар із загальної теорії наближених методів. Підготував 16 кандидатів та одного доктора наук, В.Д.Діденка. Брав
участь у численних конференціях, був членом редколегії «Вісника Одеського університету» та інших журналів.
Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1981); відмінник
народної освіти УРСР (1984).
Автор близько 180 наукових і науково-методичних праць, у
тому числі підручників «Методы решения задач теории аналитических функций» (1988) та «Методи розв’язання крайових
задач теорії аналітичних функцій» (співавт. Н.В.Сніжко, 2005).
Наукові інтереси були зосереджені в галузі розробки й обґрунтування методів наближеного розв’язання різних класів регулярних і сингулярних інтегральних рівнянь, рівнянь типу згортки
та їх застосувань до розв’язання прикладних задач. Створив
наукову школу з цього напряму. Розробив загальний метод
побудови особливостей розв’язків сингулярних інтегральних
рівнянь з розривними коефіцієнтами, правими частинами та на
кінцях розімкнених контурів; довів збіжність методу наближеної
факторизації наближеного розв’язання рівнянь типу згортки;
обґрунтував метод ортогональних багаточленів наближеного
розв’язання сингулярних інтегральних рівнянь першого роду;
запропонував та обґрунтував метод наближеного розв’язання
сингулярних інтегральних рівнянь з розривними коефіцієнтами
з визначенням оцінок похибок наближених розв’язків у просторах неперервних функцій; довів аналог теореми Арцела-Асколі
на дійсній осі та визначив властивості комутатора на дійсній
осі; дослідив апроксимативні властивості відрізків рядів Фур’є
та інтерполяційних багаточленів Лагранжа на дійсній осі по
базисних системах раціональних функцій; встановив теорему
типу Джонсона для відрізків рядів Фур’є по системі багаточленів
Лагера; запропонував та обґрунтував скінченновимірні методи
наближеного розв’язання лінійних рівнянь типу згортки.
Майстер спорту зі спортивної ходьби.
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ТРЕТЬЯК
Олександр Іванович
18 верес . 1947
Народився у Тирасполі. 1961 р. закінчив семирічку у
с. Тернівка, Тираспольського р-ну, де вчителювали його батьки
(батько – вчитель російської мови і літератури, мати – вчителька початкових класів). 1965 закінчив СШ у с. Паркани і фізикоматематичну школу при Тираспольському педагогічному ін-ті.
У 1965-1970 вчився на механіко-математичному ф-ті ОДУ.
У 1970-1973 був аспірантом на кафедрі обчислювальної математики ОДУ, 1973-1974 – асистентом кафедри, 1974-1977 –
асистент кафедри оптимального керування, 1977-1980 – старший викладач, з 1980 – доцент цієї кафедри.
1975 р. захистив в ОДУ кандидатську дисертацію «Побудова
асимптотичних рішень задач оптимальної швидкодії» (науковий
керівник В.О.Плотніков, опоненти: Ю.О.Кліх, О.О.Потапенко).
У 1978-1982 рр. працював в ун-ті м. Константина (Алжир):
читав математичний аналіз, функціональний аналіз, теорію
функцій комплексної змінної, звичайні диференціальні рівняння.
1993 р. захистив в Ін-ті математики НАНУ докторську дисертацію «Локальні апроксимації високого порядку гладких керованих систем та їх застосування» (науковий консультант
Р.В.Гамкрелідзе, опоненти: Б.М.Пшеничний, А.О.Аграчов,
М.І.Зелікін). У 1994-2004 – професор кафедри оптимального
керування. Впродовж 30 років роботи на цій кафедрі (з 1996 –
кафедра оптимального керування та економічної кібернетики)
викладав курси та спецкурси з методів оптимізації, дослідження
операцій, теорії керування, математичного моделювання та
системного аналізу, диференціально-геометричних методів у
нелінійній теорії керування.
У 2000-2004 рр. працював за сумісництвом на кафедрі математичного аналізу Південноукраїнського державного педагогічного ун-ту; з 2004 очолює кафедру вищої математики цього

239

ун-ту, того ж року здобув вчене звання професора. Читає курси
математичного аналізу, функціонального аналізу, теорії функцій
комплексної змінної, звичайних диференціальних рівнянь, рівнянь у частинних похідних. У кількох вузах Одеси читає курси з
програмування.
У 2000-2002 рр. був членом Експертної ради з математики
ВАК України. 1995 отримав грант INTAS. З 1995 – член редколегії журналу «Journal of Dynamical and Control Systems». Неодноразово перебував у закордонних відрядженнях.
Автор понад 40 праць. Належить до наукової школи
Р.В.Гамкрелідзе, яка розробляє диференціально-геометричні
методи в теорії керування. Досліджував сім’ю відображень, що
виникає внаслідок малих збурень фіксованої функції керування.
Використовуючи апарат хронологічного числення, заснованого
на експоненціальному зображенні потоків, виділив деякі класи
дотичних векторів. Зробив це в явному та інваріантному вигляді
в термінах об’єктів, які визначають систему управління, що вивчається. Вказав деякі типи алгебр Лі, для яких можливо дати
вичерпний опис дотичних векторів. Встановив необхідні умови
оптимальності високого порядку для систем управління, що
описуються звичайними диференціальними рівняннями, дискретними рівняннями і рівняннями в частинних похідних. Встановив також достатні умови локальної керованості вздовж траекторії.

Оптимальное управление детерминированными системами / соавт.: А.В.Усов, А.П.Коновалов. – О. : Астропринт, 2006. – 312 с.
Хронологическое матричное исчисление /
А.П.Коновалов. – О. : Астропринт, 2007. – 256 с.
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А.В.Усов,

Дифференциально-геометрические методы в теории дискретных
систем управления / соавт.: А.В.Усов, А.П.Коновалов. – О. : Астропринт, 2008. – 360 с.
Дифференциальные уравнения с «четкой» и «нечеткой» многозначной правой частью: асимптотические методы / соавт.
Н.В.Скрипник. – О. : Астропринт, 2009. – 191 с.
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Там само. – 2-ге вид., допов. – 2005. – С. 262-267. – Бібліогр. :
с. 266-267.
Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енцикл.
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ХАСКІНД
Макс Данилович
15( 28) лют. 1913 – 17 трав. 1963
Народився у с. Новий Буг, Миколаївської обл. (нині м. Новий
Буг), закінчив там семирічку. У 1930-1932 рр. – учень формувальника ФЗУ миколаївського заводу «Дормашина», робітник
цього заводу. У 1932-1937 вчився на фізико-математичному
ф-ті ОДУ, закінчив його з відзнакою. У 1937-1940 викладав теорію поля та теоретичну механіку в Миколаївському педагогічному ін-ті (з вересня 1938 – за сумісництвом), у 1938-1942 викладав гідродинаміку та теорію корабля в Миколаївському кораблебудівному ін-ті.
З вересня 1941 р. разом з ін-том перебував в евакуації у
м. Пржевальську, Киргизької РСР. З жовтня 1942 до вересня
1943 воював на Південному фронті – командир вогневого взводу винищувально-протитанкового артилерійського полку.
У 1943-1950 працював у Центральному аерогідродинамічному
ін-ті ім. М.Є.Жуковського: спочатку старший інженер, з 1947 –
начальник наукової групи, з 1949 – начальник наукового відділу.
У 1950-1954 очолював кафедру фізики Миколаївського педагогічного ін-ту, читав курси загальної фізики, теоретичної фізики
та спецкурси.
1944 р. захистив у МДУ кандидатську дисертацію, 1953 затверджений у званні доцента.
1954 р. переїхав до Одеси, до 1958 очолював кафедру фізики у Технологічному ін-ті харчової та холодильної промисловості. У 1954-1956 за сумісництвом викладав гідродинаміку в Гідрометеорологічному ін-ті. 1958, також за сумісництвом, викладав гідродинаміку в Ін-ті інженерів морського флоту.
1955 р. захистив у МДУ докторську дисертацію «Гідродинаміка хитавиці суден», 1956 затверджений у званні професора.
У 1958-1963 рр. очолював кафедру технічної електродинаміки і антен Одеського електротехнічного ін-ту зв’язку.
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Член Акустичної комісії АН СРСР (секція дифракції хвиль).
Премія ім. О.М.Крилова (1963). Був головою оргкомітету 1-го
Всесоюзного симпозіуму з дифракції хвиль (Одеса, 1960).
Автор понад 70 наукових праць. 1942 р. були надруковані
перші праці вченого, що започаткували великий цикл праць з
хвильових рухів у гідродинаміці. В них розв’язуються задачі про
коливання пластинки на поверхні важкої рідини та про усталені
коливання крила над поверхнею важкої рідини кінцевої глибини. 1943 з’являються статті, присвячені розв’язанню задачі про
глісування по поверхні важкої рідини. У цих працях були застосовані оригінальні методи, що дало змогу спростити математичні формулювання та дуже просто визначити основні характеристики збуджених хвиль.
Створив нову гідродинамічну теорію хитавиці корабля, що
дістала високу оцінку О.М.Крилова. В основу своєї теорії учений поклав концепцію судна нескінченної довжини.
У 1950-ті роки надрукував низку праць з теорії нестаціонарних рухів тіла в рідині та з питань дифракції гравітаційних
хвиль.
Особливе місце у доробку вченого посідає строге рішення
задачі про вібрацію тонкого крила літака з урахуванням стисливості середовища. Ця робота виявилася настільки важливою,
що 1950 р. Національне бюро стандартів США на основі розвиненої ученим теорії провело складні розрахунки для визначення технічних рекомендацій.
В ті самі роки з’явилася низка праць з акустики, в яких вперше були введені узагальнені коефіцієнти приєднаних мас та
демпфірування, що створюють тензор імпедансу, та була визначена залежність його від частоти.
В останні роки життя займався електродинамікою. В його
працях розглядаються питання розсіяння електромагнітних
хвиль на метеорних слідах. Застосовані ним наближені методи
дозволили звільнитися від низки допущень, які раніше приймалися при дослідженні цих питань. Це привело до отримання
нових результатів, важливих при радіолокаційному дослідженні
метеорних спалахів. Крім того, вчений провів низку досліджень,
присвячених дифракції електромагнітних хвиль, збудженню цих
хвиль на імпедансних та діелектричних покриттях, а також поширенню цих хвиль над гіротропним середовищем.
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Займався питаннями методики викладання математики в
середній та вищій школі, історією математики.
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ЧЕРСЬКИЙ
Юрій Йосипович
8 груд. 1929
Народився у Казані в сім’ї лікарів. У 1947-1952 рр. вчився на
математичному ф-ті Казанського ун-ту. Закінчив його з червоним дипломом і був залишений в аспірантурі. Учень
Ф.Д.Гахова. Ще в студентські роки почав займатися науковими
дослідженнями. Його дипломна робота, присвячена деяким
особливим інтегральним рівнянням, була надрукована в «Ученых записках Казанского университета». 1953, слідом за своїм
науковим керівником Ф.Д.Гаховим, переїхав до Ростова-на-Дону; продовжив навчання в аспірантурі Ростовського
ун-ту, яку закінчив 1955. Наступного року захистив кандидатську
дисертацію «Інтегральні рівняння типу згортки» в Тбіліському
математичному ін-ті ім. А.М.Размадзе АН ГРСР. Це була робота високого рівня. Наукова рада, на якій головував
М.І.Мусхелішвілі, присудила вченому ступінь доктора фізикоматематичних наук, але це звання не було затверджене
ВАКом. У 1955-1964 викладав у Ростовському ун-ті (1955-1961
– асистент, старший викладач, доцент кафедри математичного
аналізу; 1961-1964 – доцент кафедри обчислювальної математики). Підготував кандидатів фізико-математичних наук
С.І.Юрченка і В.Б.Дибіна. 1964 захистив докторську дисертацію
«Інтегральні рівняння типу згортки та деякі їх застосування» у
Тбіліському математичному ін-ті ім. А.М.Размадзе.
Того самого року переїхав до Одеси. Очолив кафедру методів математичної фізики ОДУ. Читав лекції з функціонального
аналізу, диференціальних рівнянь, інтегральних рівнянь, рівнянь математичної фізики, теорії ймовірностей, теорії функцій
комплексної змінної, теорії функцій дійсної змінної, рівнянь з
частинними похідними, методів наближених обчислень, спецкурс з крайових задач аналітичних функцій та інші спецкурси.
Організував та очолив науковий семінар з крайових задач. Разом з Г.С.Литвинчуком заснував в Одесі школу з крайових за-
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дач теорії аналітичних функцій. Був членом методичної ради
ОДУ та головою методичної ради механіко-математичного
ф-ту. Підготував кандидатів наук М.Я.Тихоненка, П.В.Керекешу,
Б.Г.Рухліна, М.І.Морару, Фан Танг Да (В’єтнам). Його учні
М.Я.Тихоненко і П.В.Керекеша захистили також докторські дисертації.
1972 р. впродовж кількох місяців був професором кафедри
обчислювальної математики Ростовського ун-ту. Того самого
року переїхав до Сімферополя, де став професором кафедри
математичного аналізу місцевого ун-ту. Наступного року очолив
там кафедру диференціальних та інтегральних рівнянь. Підготував кандидатів фізико-математичних наук О.В.Семенцова і
В.А.Лук’яненка.
У 1977-1983 рр. очолював відділ функціонального аналізу та
інтегральних рівнянь Ін-ту прикладних проблем механіки й математики АН УРСР (до вересня 1978 – Львівська філія математичної фізики Ін-ту математики АН УРСР). Керував науководослідною роботою «Побудова теорії та методів розв’язання
сингулярних інтегральних рівнянь типу плавного переходу» та
госпдоговірною темою «Розробка методів та алгоритмів аналізу
антенних решіток». Був науковим керівником курсових і дипломних праць студентів математичного ф-ту Львівського ун-ту,
читав лекції для членів Малої академії наук «Еврика», керував
науковим семінаром «Функціональний аналіз та суміжні питання» при Західному науковому центрі АН УРСР. Підготував кандидатів
фізико-математичних
наук
В.В.Шевчика,
А.І.Песчанського, В.А.Козицького.
У 1983-1990 рр. очолював кафедру вищої математики Одеського ін-ту інженерів морського флоту, до 1994 – професор
кафедри. Підготував кандидатів фізико-математичних наук
Ю.А.Григор’єва, А.Л.Комарницького. З 1995 обіймає посаду
професора кафедри вищої математики Одеської державної
академії будівництва та архітектури. Очолює міжвузівський
науковий семінар. Виступав з доповідями на конференціях і
симпозіумах, у тому числі в Регензбурзі, Берліні, Хемнітці (Німеччина).
Автор понад 90 праць. Дістав значні результати в теорії інтегральних рівнянь типу згортки. Встановив зв’язок цих рівнянь з
сингулярними інтегральними рівняннями з ядром Коші. Перет-
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ворив задачу Карлемана в інтегральне рівняння плавного переходу, вперше сконструював і розв’язав рівняння зі змінними
коефіцієнтами та згортками більш загального виду, ніж інтеграл
типу Коші, ввів і розв’язав рівняння з аналітичними ядрами і
рівняння, що зводиться до задачі Карлемана. Вченому належить дослідження дискретно-неперервної системи рівнянь типу
згортки та інших рівнянь і задач, де «стикуються» прямолінійні
й періодичні умови чи умови із згортками різних розмірностей.
Він виявив випадки, коли метод факторизації придатний для
розв’язання багатовимірних рівнянь типу згортки. Вперше виклав найбільш простий варіант теорії узагальнених функцій. Це
дало змогу з достатньою повнотою розв’язати задачу Рімана в
узагальнених функціях, а також групу рівнянь типу згортки. Побудував більш досконале загальне сингулярне рівняння у банаховому просторі. Розв’язав абстрактну задачу Рімана при будьякому індексі, характеристичне рівняння та ін. Взявши лінійний
оператор в банаховому просторі, аналітично залежний від комплексного параметра, визначив оператор від оператора. Це
дало змогу розв’язувати більш складні рівняння або системи
рівнянь. Зробив внесок у загальну теорію наближених методів,
вказавши на умови, які дають змогу одержати оцінку похибки в
лінійному нормованому підпросторі початкового простору. Вперше поставив та вивчив низку екстремальних задач, зокрема
розробив алгоритми розв’язання екстремальних задач для
аналітичних функцій. Сформулював та дослідив багатовимірну
крайову задачу із сингулярним розв’язком. Працював у галузі
застосування теорії екстремальних задач до задач прогнозування, інтерполювання та фільтрації випадкових процесів. Розробив метод неповної факторизації для розв’язання тих крайових задач теорії аналітичних функцій, де звичайний метод факторизації застосувати не можна. Для наукової творчості вченого
характерним є поєднання доказу існування розв’язків задач із
побудовою алгоритмів для знаходження розв’язків та пріоритет
конструктивного напряму над теоретичним.
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ШМУЛЬЯН
Юрій Львович
1 лис топ. 1928 – 8 б ерез. 1990
Народився в Одесі в сім’ї лікарів. Батько, Л.П.Шмульян, був
доцентом Одеського медичного ін-ту. На початку війни разом з
батьками евакуювався з Одеси, жив у смт Хаваст, Узбецької
РСР, у м. Дербенті, Дагестанської АРСР (1944 р. закінчив там
школу), у м. Баку, Азербайджанської РСР. 1944 вступив на фізико-математичний ф-т Азербайджанського ун-ту, наступного
року перевівся в ОДУ, закінчив його 1949 з відзнакою. У 19491951 працював старшим лаборантом в Одеському учительському ін-ті. У 1951-1962 працював у Житомирському педагогічному ін-ті (асистент, старший викладач, доцент), читав, зокрема, основи геометрії.
1956 р. захистив в Ін-ті математики АН УРСР кандидатську
дисертацію «Будова операторів із точковим спектром, що заповнює одиничний круг або напівплощину» (науковий керівник
М.С.Лівшиць). 1959 здобув вчене звання доцента.
У 1962-1968 рр. працював на кафедрі вищої математики
Одеського інженерно-будівельного ін-ту. З 1968 до кінця життя
ппрацював доцентом на кафедрі вищої математики Одеського
ін-ту інженерів морського флоту. Читав курси вищої математики, лінійної алгебри і математичного програмування, інтегрального числення з елементами алгебри багаточленів, теорії ймовірностей,спецкурс з функціонального аналізу, векторного аналізу і теорії поля, керував семінаром з функціонального аналізу.
1974 прочитав в ОДУ спецкурс «Банахові алгебри».
1970 р. захистив в Ін-ті математики АН УРСР докторську дисертацію «Дослідження з теорії операторів у просторах з індефінітною метрикою та у гільбертових просторах» (опоненти:
Ю.Л.Далецький, Л.А.Сахнович, А.В.Штраус). Незважаючи на
високий рівень, вона не була затверджена ВАКом.
Брав активну участь у роботі семінарів, керованих
М.Г.Крейном і В.П.Потаповим. Був учасником Міжнародного
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конгресу математиків (Москва, 1966), III (Москва, 1956) та
IV (Ленінград, 1961) Всесоюзних математичних з’їздах.
Його учнями були Г.Е.Кіселевський та Е.Л.Пекарєв.
Автор понад 80 праць. Основні дослідження – у галузі функціонального аналізу і теорії функцій. Поширив визначення характеристичної матриці-функції на довільні ізометричні оператори та переніс теорему Потапова про множення характеристичних матриць-функцій на характеристичні операторні функції,
значеннями яких є оператори, що відображають гільбертовий
простір у його скінченновимірний підпростір; крім того, розглянув випадок виродження характеристичної матриці-функції.
Досліджував задачу Рімана з додатно визначеною матрицею та
ермітовою матрицею. Використовуючи техніку оснащених гільбертових просторів, поширив розроблену М.Г.Крейном теорію
зображень ермітових операторів зі скінченновимірними дефектними числами та пов’язану з нею теорію резольвентних матриць на такі випадки: дефектні числа операторів можуть бути
нескінченними; основний об’єкт теорії зображень – масштабний
підпростір – може містити невластиві елементи; оператори
можуть мати нещільну область визначення. Одержав для випадку нещільно заданих операторів новий аналог формул Неймана, що описують область визначення спряженого оператора. Розвинув геометричну схему побудови розширень різних
класів операторів в J-просторах. Досліджував дробово-лінійні
перетворення з операторними коефіцієнтами, зробив внесок у
розвиток теорії лінійних відношень, що тісно пов’язана з теорією розширень.
В останні роки життя задепонував низку праць з теорії лінійних стаціонарних систем, які разом з працями Соломона започаткували новий напрям у теорії систем, що має назву «Добре
узгоджені системи (well-posed systems)».
Разом з Ю.Л.Воробйовим досліджував проблеми гідромеханіки судна. Переклав з французької книгу Б.Секефальві-Надя і
Ч.Фояша «Гармонический анализ операторов в гильбертовом
пространстве» (М., 1970). Велику увагу приділяв популяризації
математики серед школярів. Проводив заняття у Школі юних
математиків при Педагогічному ін-ті та Юнацькій математичній
школі при ОДУ.
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