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IВАН МИКОЛАЙОВИЧ ПЕСIН

(до 70-рiччя вiд дня народження)

Л.Є. Базилевич, М.М. Зарiчний, I.Я. Олексiв, Я.Г. Притула

7 сiчня 2000 року минуло 70 рокiв вiд дня народження вiдомого математика, фахiвця з
теорiї функцiй, доцента Iвана Миколайовича Пeсiна. Вiн народився в мiстi Турка на Львiвщинi,
а дитинство його минуло в мiстi Кремiнцi на Тернопiльщинi. Шкiльне навчання було перерване
вiйною. Закiнчивши в Кремiнцi середню школу, в 1947 роцi Iван Миколайович вступає до
Львiвського унiверситету на фiзико-математичний факультет. На старших курсах вiн стає
активним учасником семiнару професора Л. I. Волковиського; на цей час припадають його
першi власнi дослiдження.

У 1952 роцi I. М. Песiн вступає в аспiрантуру до професора Волковиського. За аспiрант-
ськi роки вiн отримує ряд важливих результатiв з теорiї квазiкомформних вiдображень, якi
лягли в основу його кандидатської дисертацiї. Захист дисертацiї вiдбувся в 1955 роцi i в цьому
ж роцi I. М. Песiн стає доцентом кафедри теорiї функцiй i теорiї ймовiрностей Львiвського
унiверситету.

У наукових працях цих рокiв дослiджуються властивостi введених I. М. Песiним загальних
Q-квазiкомформних вiдображень, що узагальнюють квазiкомформнi вiдображення з неперерв-
ними характетистиками, введенi М. А. Лаврентьєвим. I. М. Песiн довiв теорему iснування для
загальних Q-квазiкомформних вiдображень, показав замкненiсть i компактнiсть цього кла-
су i довiв, що замикання класу квазiкомформних вiдображень за Лаврентьєвим збiгається з
класом загальних Q-квазiкомформних вiдображень. Зазначенi результати дозволили довести
низку теорем про нуль-множини та про стирання особливостей аналiтичних функцiй та ква-
зiкомформних вiдображень.

Подальшi науковi результати I. М. Песiна лежать на межi теорiї функцiй та топологiї.
Наприклад, вiн запропонував новий пiдхiд до теорiї простих кiнцiв Каратеодорi.

Важливим внеском в iсторiю математики стала монографiя I. М. Песiна “Развитие по-
нятия интеграла”, опублiкована в 1966 роцi московським видавництвом “Наука а потiм двiчi
перевидана в США. В нiй вперше в iсторичнiй лiтературi дано розгорнутий аналiз розвитку
класичних концепцiй iнтегрування функцiй.

I. М. Песiн був прекрасним педагогом. Продовжуючи педагогiчнi традицiї М. О. Зарицько-
го, вiн широко впроваджував символiку математичної логiки для формулювання i доведення
теорем, що тепер є стандартом.

У 1961 роцi I. М. Песiн разом з професором I. Г. Соколовим органiзував при механiко-ма-
тематичному факультетi школу юних математикiв, яка працювала на громадських засадах.
Згодом школа юних математикiв ввiйшла до складу Малої академiї наук.

Пiд керiвництвом I. М. Песiна написано та захищено п’ять кандидатських дисертацiй; один
з його учнiв А. П. Копилов став доктором фiзико-математичних наук.

Унiкальним у бiографiї Iвана Миколайовича є те, що весь перiод його математичного життя
супроводжувала важка хвороба (з двадцятирiчного вiку вiн хворiв на розсiяний склероз). Але
вiн не тiльки вдвiчi перевершив найоптимiстичнiшi прогнози щодо тривалостi свого життя, але
й прожив його надзвичайно активно i корисно. З 1983 року вiн вийшов на пенсiю i зайнявся
фiлософiєю та психологiєю. Цi його працi у виглядi рукописiв (бiля 1000 сторiнок) зберiгаються
у фондах Наукової бiблiотеки Львiвського унiверситету.
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