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ОЛЕГ СТОРОЖ
16 вересня 1949 – 7 листопада 2021

Свiтла пам’ять ...
7 листопада 2021 року у вiцi 72 роки вiдiйшов у вiчнiсть вiдомий український математик, багаторiчний член редколегiї журналу “Математичнi Студiї”, доктор фiз.-мат.
наук, професор кафедри теорiї функцiй i функцiонального аналiзу Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка Олег Георгiйович Сторож.
О. Г. Сторож народився 16 вересня 1949 року
в мiстi Кременцi Тернопiльської областi. Свої дошкiльнi роки провiв в м. Вишнiвець Кременецького району пiд опiкою бaбусi та дiдуся по батькiвськiй лiнiї. Найтеплiшi спогади про них Олег Георгiйович зберiгав впродовж усього життя. В 1955
роцi переїзджає до Львова i з 1956 року навчається у СШ №34 м. Львова, яку закiнчив з золотою медаллю у 1966 роцi. В тому ж роцi вступає
на механiко-математичний факультет Львiвського
державного унiверситету. Вже на молодших курсах Олег Георгiєвич почав займатись науковою роботою пiд керiвництвом професора В. Е. Лянце.
Тому закономiрно, що пiсля закiнчення в 1971 роцi з вiдзнакою унiверситету вiн продовжує пiд керiвництвом В. Е. Лянце навчання в аспiрантурi за
спецiальнiстю “математичний аналiз”. Пiсля успiшного закiнчення аспiрантури i захисту кандидатської дисертацiї в 1975 роцi О. Г. Сторож починає свiй трудовий шлях на
посадi молодшого наукового спiвробiтника Львiвського фiлiалу Iнституту математики
АН України. З 1977 по 1986 роки О. Г. Сторож поряд з роботою в Iнститутi математики працює за сумiсництвом асистентом, а згодом старшим викладачем кафедри теорiї
функцiй та функцiонального аналiзу механiко-математичного факультету Львiвського
унiверситету. З грудня 1986 року вiн переходить на постiйну роботу до свого рiдного
унiверситету. У 1987 роцi Олегу Георгiйовичу було присвоєно вчене звання старшого наукового спiвробiтника за спецiальнiстю «математичний аналiз», а у 1990 роцi –
вчене звання доцента. Працюючи на викладацькiй посадi вiн активно займається науковою роботою i в 1996 роцi успiшно захищає докторську дисертацiю “Методи теорiї
розширень i диференцiально-граничнi оператори”. Дисертацiя була присвячена побудовi нескiнченновимiрного аналогу теорiї спорiдненостi i дослiдження з її допомогою
диференцiально-граничних операторiв.
О. Г. Сторож автор понад 100 наукових та науково-методичних праць з математики.
У спiвавторствi з В. Е. Лянце написав чудову монографiю “Методи теорiї необмежених
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операторiв”. Ним також написано ряд вiдмiнних посiбникiв для студентiв. Читав курси математичного та функцiонального аналiзу, теорiї мiри та iнтеграла, топологiчних
векторних просторiв, та вiв практичнi заняття з цих дисциплiн.
О. Г. Сторож — науковий керiвник 3 кандидатських дисертацiй, часто виступав опонентом на захистi кандитатських та докторських дисертацiй. Був членом спецiалiзованих вчених рад у Львiвському нацiональному унiверситетi iз захисту докторських та
кандидатських дисертацiй, був спiвкерiвником, а згодом i керiвником мiського семiнару
з функцiонального аналiзу.
Побутує думка, що математики поза математикою мало що знають. Однак, це не
про Олега Георгiйовича. Вiн дуже добре знав класичну українську лiтературу i чудово
писав не тiльки математичнi тексти. Знав багато пiсень i чудово спiвав. У нього було
прекрасне почуття гумору i його яскравi виступи на факультетських Днях Математика
залишилися в пам’ятi багатьох його колег та студентiв. Олег Георгiйович був чудовим
другом, доброю, чуйною i оптимiстично налаштованою людиною.
У цей скорботний час роздiляємо невимовний сум i тугу разом iз його рiдними та
близькими. Свiтлий, добрий спомин про Олега Георгiйовича Сторожа та смуток вiд
непоправної втрати назавжди залишаться в серцях тих, хто його знав, любив i поважав,
хто жив i працював поруч iз ним — його учнiв, студентiв i колег.
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