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80-річчя
члена-кореспондента НАН України
Я.Й. БУРАКА

історія української медицини, біоетика, ор-
ганізація нефрологічної допомоги, нефро-
курортологія.

З-під його пера вийшло понад 550 праць, 
серед яких 18 монографій, зокрема «Курорт 
Моршин» (1965), «Санаторне лікування 
гломерулонефриту на Південному березі 
Криму» (1977), «Гломерулонефрит» (1982), 
«Нефрологія» (1995), «Артеріальна гіпер-
тензія як клінічно-класифікаційна ознака 
гломерулонефриту» (2002), «Клінічна не-
фрологія» (2004). Підвищенню рівня знань 
спеціалістів з нефрології сприяли складені 
самим Любомиром Антоновичем або за 
його участю численні методичні рекомен-
дації, інформаційні листи. Учений підготу-
вав трьох докторів і 20 кандидатів медич-
них наук.

Як головний нефролог МОЗ України 
(1979–1993 рр.) і президент (1982–2005 рр.) 
Української асоціації нефрологів Л.А. Пи-
ріг доклав багато зусиль до організації та 
розвитку нефрологічної допомоги в Ук-
раїні.

Науковець активно працює і на громад-
ській ниві. Він президент Світової федера-
ції українських лікарських товариств, член 
Міжнародної асоціації нефрологів, Вченої 
медичної ради МОЗ України, Президії та 
Ради з клінічної медицини НАМН Украї-
ни, Національної ради охорони здоров’я 
при Президентові України, Комісії з питань 
білетики, голова медико-екологічної секції 
товариства «Україна–Світ», заступник го-
лови Українського міжнародного комітету 
з питань науки і культури НАН України. 
Любомир Антонович належить до редколе-
гій шести періодичних наукових видань, а 
також «Енциклопедії сучасної України».

Л.А. Пиріг відзначений почесним зван-
ням «Заслужений діяч науки і техніки 
України» (1992), орденом «Знак Пошани». 
Він лауреат премій Фонду Т. Шевченка 
(1996) та імені О. Гірника (2005).

Наукова громадськість, колеги, друзі ві-
тають Любомира Антоновича з ювілеєм, 
зичать здоров’я, бадьорості, нових творчих 
звершень.

15 березня виповнилося 80 років відо-
мому вченому в галузі механіки де-

формівного твердого тіла і термодинамі-
ки нерівноважних процесів членові-ко рес-
пондентові НАН України Ярославу Йоси-
повичу Бураку.

Я.Й. Бурак народився в 1931 р. у с. Під-
городне на Львівщині. У 1948 р. вступив до 
Львівського державного університету іме-
ні Івана Франка на фізико-математичний 
факультет, який закінчив із відзнакою в 
1953 р. за фахом «механіка». Відтоді жит-

тєвий шлях Ярослава Йосиповича тісно 
пов’язаний з Академією наук України. Про-
тягом 1953–1955 років він працював ін-
женером у лабораторії фотопружності Ін-
ституту машинознавства й автоматики АН 
УРСР. Упродовж 1955–1958 рр. навчався 
в аспірантурі при Львівському політехніч-
ному інституті за спеціальністю «опір ма-
теріалів». У 1960 р. Я.Й. Бурак захистив 
кандидатську, а через 10 років докторську 
дисертації. У 1985 р. його обрано членом-
кореспондентом АН УРСР.
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У доробку вченого 14 монографій, 450 пу-
блікацій, 5 авторських свідоцтв про винахо-
ди. Ці праці стали вагомим внеском у розви-
ток теорії та методів кількісного вивчення 
фізико-механічних процесів в електропро-
відних, напівпровідникових, діелектричних 
деформівних тілах, у розв’язання нових екс-
тремальних завдань термомеханіки, роз роб-
лення теоретичних основ оптимізації режи-
мів і схем зміцнювальної термообробки тон-
костінних елементів типу оболонок і плас-
тин. Методи досліджень, що їх запропонував 
Я.Й. Бурак, знайшли широке застосування 
в інженерній практиці локальної термоо-
бробки, оптимізації теплових режимів зва-
рювання задіяних трубопроводів, а також 
технологіях виготовлення елект ронно-про-
ме невих приладів. Завдяки плідній праці 
Ярослава Йосиповича, його колег та учнів у 
Львові створено наукову школу з проблем 
континуально-термодинамічного моделюван-
ня й оптимізації нелінійних локально нерів-
новажних систем.

У 1975 р. за розроблення і впровадження 
у практику оптимальних режимів зонально-
го відпускання зварних швів у конструкціях 
оболонкового типу Я.Й. Бураку в складі ко-
лективу вчених і працівників виробництва 
було присуджено Державну премію Украї-
ни в галузі науки і техніки, а в 1982 р. — по-
чесне звання «Заслужений діяч науки і тех-
ніки України».

Плідну наукову і науково-організаційну 
роботу вчений успішно поєднує з педагогіч-
ною діяльністю. Протягом 35 років він на-
вчав студентів Львівського національного 

університету імені Івана Франка, нині він 
професор кафедри прикладної математи-
ки Нацiонального унiверситету «Львiвська 
полiтехнiка». Серед його учнів 8 докторів і 
38 кандидатів наук.

Я.Й. Бурак — головний науковий співро-
бітник Інституту прикладних проб лем ме-
ханіки і математики ім. Я.С. Підстригача 
НАН України, науковий керівник Центру 
математичного моделювання в цій установі. 
Він член спецради інституту із захисту док-
торських дисертацій, президії Національ но-
го комітету з теоретичної і прикладної меха-
ніки, Європейського товариства меха ні  ків 
«Euromech», ради Державного фонду фун-
даментальних досліджень України, дійсний 
член Наукового товариства імені Шевченка. 
Ярослав Йосипович — головний редак тор 
наукового збiрника «Фiзико-мате ма тич не 
моделювання та iнформацiйнi тех но ло гiї», 
входить до редколегій журналів «Ма тема-
тичні методи і фізико-меха ніч ні поля», 
«Ма шинознавство», «Вісник Львів ського 
уні верситету», «Волинський математ ичний 
віс ник».

За отримані наукові результати та їх впро-
вадження у виробництво, підготовку вче-
них кадрів, виховання студентської молоді 
Я.Й. Бурака відзначено урядовими нагоро-
дами і відзнаками НАН України, зокрема 
академічною премією ім. М.М. Крилова.

Наукова громадськість, колеги, друзі сер-
дечно вітають Ярослава Йосиповича з юві-
леєм, зичать міцного здоров’я, невичерпної 
енергії для реалізації творчих задумів, плід-
ної праці на благо науки і держави.




