219

Пташник Богдан Йосипович
28 вересня 1937 – 22 лютого 2017

22 лютого 2017 року українська наука зазнала непоправної втрати — обiрвався життєвий шлях видатного вченого у галузi диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними, педагога, органiзатора науки, громадського дiяча, доктора фiзико-математичних
наук, професора, дiйсного члена Наукового товариства iменi Шевченка, член-кореспондента НАН України, завiдувача вiддiлу математичної фiзики Iнституту прикладних
проблем механiки i математики iм. Я.С. Пiдстригача НАН України, члена редколегiї
журналу “Математичнi Студiї” — Богдана Йосиповича Пташника.
Богдан Йосипович Пташник народився 28 вересня 1937 року у селищi Богородчани
Богородчанського району Iвано-Франкiвської областi. У 1959 роцi закiнчив з вiдзнакою фiзико-математичний факультет Iвано–Франкiвського державного педагогiчного
iнституту. Математикою почав серйозно займатися з четвертого курсу пiд впливом i пiд
керiвництвом В.П. Заровного, учня вiдомого геометра О.С. Смогоржевського. Трудову
дiяльнiсть Б. Й. Пташник розпочав у серпнi 1959 року вчителем математики та виробничого навчання Росiльнянської СШ Богородчанського району Iвано-Франкiвської областi. У 1961-63 роках працював асистентом кафедри математики Iвано-Франкiвського
державного педагогiчного iнституту. У 1963 роцi вступив до аспiрантури в Iнститутi математики АН УРСР у вiддiл диференцiальних рiвнянь. Науковим керiвником Б. Й. Пташника був професор В. Я. Скоробогатько, який вiдiграв важливу роль у формуваннi
Богдана Йосиповича як науковця i громадянина. Пiсля закiнчення аспiрантури з 1966
по 1969 рiк вiн працював асистентом кафедри диференцiальних рiвнянь Львiвського
державного унiверситету iменi Iвана Франка (з 1969 року по 2000 рiк продовжував
працювати на цiй кафедрi за сумiсництвом). В унiверситетi у 1968 роцi захистив кандидатську дисертацiю “Задача Валле Пуссена та деякi крайовi задачi для лiнiйних гiперболiчних рiвнянь”. З 1969 року i до останнiх днiв свого життя Б. Й. Пташник працював
в установах Академiї наук України. У 1969-1972 рр. старшим науковим спiвробiтником
Фiзико-механiчного Iнституту АН УРСР у секторi механiки i математики, на основi
якого у 1973 роцi утворився Львiвський фiлiал математичної фiзики Iнституту математики АН України (з вересня 1978 року — Iнститут прикладних проблем механiки i
математики АН України). З 1982 по 1990 рiк керував лабораторiєю некласичних задач математичної фiзики Iнституту прикладних проблем механiки i математики АН
України (IППММ АН України). У 1989 роцi Богдан Йосипович захистив докторську
дисертацiю “Некласичнi крайовi задачi для диференцiальних рiвнянь iз частинними похiдними” в Iнститутi математики АН УРСР, а у 1990 роцi йому присвоєно вчене звання
професора. З 1990 року — завiдувач вiддiлу математичної фiзики та керiвник математичного сектору (а з 2000 року — голова секцiї теоретичних i прикладних проблем
математики при Вченiй радi) Iнституту прикладних проблем механiки i математики iм.
Я. С. Пiдстригача НАНУ.
З 1989 року Б. Й. Пташник стає членом щойно вiдновленого в Українi Наукового
товариства iменi Шевченка, а у 2002 роцi його обрано академiком Академiї наук вищої школи України (за рекомендацiєю Вченої ради Iнституту прикладної математики
та фундаментальних наук Нацiонального технiчного унiверситету “Львiвська полiтехнi-
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ка”). У 2003 роцi Б. Й. Пташника обрано член-кореспондентом НАНУ, у 2006 роцi —
дiйсним членом Наукового товариства iменi Шевченка. За заслуги у розвитку науки
та освiти Б. Й. Пташнику було присуджено грант для вчених i викладачiв Мiжнародної науково-освiтньої програми Мiжнародного фонду “Вiдродження” (1998 р.), у 2003
роцi нагороджено Почесною грамотою Президiї НАН України, а у 2007 роцi вiн стає
лауреатом премiї НАН України iм. М. О. Лаврентьєва. Науковi iнтереси професора
Б. Й. Пташника — рiзностороннi. Вiн є автором понад 200 наукових праць з теорiї диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними, теорiї гiллястих ланцюгових дробiв
та iсторiї математики, а також науково-популярних статей. Б. Й. Пташник створив наукову школу з теорiї умовно коректних задач для рiвнянь з частинними похiдними.
Пiд його керiвництвом успiшно захищено 17 кандидатських i 3 докторськi дисертацiї.
Разом з учнями Б. Й. Пташник розробив оригiнальнi методи дослiдження коректностi
та побудови розв’язкiв багатьох некласичних задач для рiвнянь та систем iз частинними похiдними (лiнiйних i слабко нелiнiйних) скiнченного та безмежного порядкiв,
якi базуються на метричному пiдходi до проблеми малих знаменникiв, а також для
диференцiально-операторних рiвнянь. У працях Б. Й. Пташника встановлено умови
iснування, єдиностi та неперервної залежностi вiд правих частин рiвнянь i граничних
умов розв’язкiв задач у рiзних функцiональних просторах, а також побудованi явнi
формули для розв’язкiв у виглядi узагальнених рядiв Фур’є за системами ортогональних функцiй (для лiнiйних рiвнянь) та алгоритми знаходження наближених розв’язкiв
(для слабко нелiнiйних рiвнянь). На вiдмiну вiд робiт iнших авторiв у роботах Б. Й.
Пташника не тiльки аксiоматично накладено умови на малi знаменники, але й доведено
теореми метричного характеру про оцiнки знизу малих знаменникiв, з яких випливає
однозначна розв’язнiсть задачi для майже всiх (за мiрою Лебега) векторiв, компоненти
яких виражаються через параметри областi, коефiцiєнти рiвнянь i коефiцiєнти граничних умов. Своїми знаннями i досвiдом професор Б. Й. Пташник щедро дiлився з
молоддю. Впродовж багатьох рокiв вiн читав спецкурси та керував науковою роботою
магiстрiв, аспiрантiв i докторантiв у ДВНЗ “Прикарпатський нацiональний унiверситет iм. Василя Стефаника”, в Iнститутi прикладних проблем механiки i математики iм.
Я. С. Пiдстригача НАНУ, був професором Львiвської полiтехнiки. Багато сил i часу
Б. Й. Пташник вiддавав науково-органiзацiйнiй роботi з координацiї наукових дослiджень та пiдготовки наукових кадрiв високої квалiфiкацiї з математики у Захiдному
регiонi України. З 2007 року вiн — керiвник вiддiлення фiзико-технiчних i математичних
наук та керiвник секцiї математики i математичного моделювання Захiдного наукового
центру НАНУ та МОНУ. Вiн був одним з керiвникiв мiського семiнару з диференцiальних рiвнянь при Львiвському нацiональному унiверситетi iм. I. Франка, а також
загальноiнститутського математичного семiнару та наукового семiнару iм. В. Я. Скоробогатька в Iнститутi прикладних проблем механiки i математики iм. Я. С. Пiдстригача
НАНУ, членом редколегiй багатьох математичних журналiв та вiсникiв, органiзатором
Мiжнародної математичної конференцiї iм. В. Я. Скоробогатька.
Ми глибоко сумуємо вiд невимовного болю i жалю через передчасну втрату професора Б. Й. Пташника — Доброї Людини, Видатного Вченого, Педагога, Друга та
Вчителя.
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Свiтла пам’ять про Богдана Йосиповича — вченого, невтомну в працi, чесну, чуйну
та добропорядну людину назавжди залишиться у наших серцях.

А.I. Бандура, Д.I. Боднар, Б.М. Бокало, Ю.Д. Головатий, I.Й. Гуран,
М.М. Зарiчний, М.I. Iванчов, В.С. Iлькiв, П.I. Каленюк, В.М. Кирилич, Б.I. Копитко, Х.Й. Кучмiнська, Г.П. Лопушанська, З.М. Нитребич,
I.Я. Олексiв, В.М. Полiщук, Н.П. Процах, Я.Г. Притула, О.Б. Скаскiв,
О.Г. Сторож, М.М. Шеремета

