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зоології і спрямовує свої зусилля на під-
тримку високого рівня фундаменталь-
ності досліджень в інституті. Очолюючи 
загальноінститутські проекти з проб лем 
охорони біорізноманіття і заповідної спра-
ви, І.А. Акімов висунув низку важливих 
ідей щодо включення режимних територій 
до мережі заповідних земель, природоохо-
ронної конверсії військових полігонів. Як 
фахівець і експерт з цієї справи він бере 
активну участь у створенні відповідних 
проектів законів України.

І.А. Акімов — головний редактор журна-
лу «Вестник зоологии», входить до складу 
багатьох наукових рад і товариств, неодно-
разово брав участь у роботі оргкомітетів і 
комісій Національної академії наук і між-
народних наукових організацій. Учений 
відзначений почесним званням «Заслуже-
ний діяч науки і техніки України».

Наукова громадськість, колеги та учні ві-
тають Ігоря Андрійовича з ювілеєм, зичать 
йому міцного здоров’я, нових відкриттів та 
плідної праці.

70-річчя

члена-кореспондента НАН України

Б.Й. ПТАШНИКА

28 липня виповнилося 70 років знано-
му вченому-математику члену-корес-

понденту НАН України Борису Йосипо ви-
чу Пташнику.

Б.Й. Пташник народився 1937 року. Вищу 
освіту здобув в  Івано-Франківському дер-
жавному педагогічному інституті. Пізніше 
закінчив аспірантуру при Інституті матема-
тики АН УРСР. Упродовж 1959—1961 рр. 
вчителював. З 1961 р. Борис Йосипович по-
чинає свою наукову діяльність. Він стає асис-
тентом кафедри  математики Івано-Фран-
ківського державного педагогічного інститу-
ту, а в 1966–1969 рр. — асистентом кафедри 
диференціальних рівнянь Львівського дер-
жавного університету ім. Івана Франка. Від 
1969 р. і до сьогодні Б.Й. Пташник працює в 
установах Академії наук України. З 1989 
року він очолює відділ математичної фізики 
Інституту прикладних проблем механіки і 
математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ. В 
1968-му та 1989 роках захистив кандидатсь-
ку та докторську дисертації.

Б.Й. Пташник — учений, який збагатив  
науку визначними науковими праця ми, 
ство рив нову математичну школу з оригі-
нальними напрямами досліджень. Він є 
автором 210 наукових праць з математи-
ки та історії математики, серед яких 4 мо-
нографії. Разом з учнями побудував теорію 
умовно коректних крайових задач для рів-
нянь і систем рівнянь з частинними похід-
ними (що моделюють резонансні процеси), 
розв’язність яких пов’язана з проблемами 
малих знаменників. Під його керівництвом 
успішно захищено 14 кан дидатських і 1 до-
кторська дисертації, підготовлено до захис-
ту одна кандидатська та одна докторська 
дисертації. В 1992—2006 рр. Борис Йоси-
пович був керівником 4 наукових проектів 
ДФФД України.

Упродовж багатьох років Б.Й. Пташник 
успішно займається науково-організацій-
ною та педагогічною роботою. Він є керів-
ником відділення фізико-технічних і мате-
матичних наук та секції математики і мате-
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матичного моделювання Західного науко-
вого центру НАН України та МОН України, 
Львівського міського семінару з диферен-
ціальних рівнянь, а також загальноінсти-
тутського математичного семінару та нау-
кового семінару ім. В.Я. Скоробогатька в 
Інституті прикладних проблем механіки і 
математики ім. Я.С. Підстригача НАН Ук-
раїни. Борис Йосипович — голова секції 
теоретичних і прикладних проблем мате-
матики при Вченій раді цього інституту, 
член редколегій багатьох математичних 
часописів, організатор періодично діючої 
Міжнародної математичної конференції 

ім. В.Я. Скоробогатька, член спеціалізова-
ної вченої ради у Львівському національ-
ному університеті ім. Івана Франка.

За заслуги в розвитку науки та освіти, 
підготовці наукових кадрів Б.Й. Пташнику 
присуджено ґрант для вчених та виклада-
чів Міжнародного фонду «Відродження» 
та премію ім. М.О. Лаврентьєва НАН Ук-
раїни, а також  нагороджено Почесною гра-
мотою Президії НАН України.

Наукова громадськість, колеги та учні ві-
тають Бориса Йосиповича з ювілеєм, зичать 
йому гарного здоров’я, нових злетів у нау-
ковому пошуку на благо нашої Вітчизни.

60-річчя

члена-кореспондента НАН України

О.М. ОМЕЛЬЯНЧУКА

28 липня виповнюється 60 років відо-
мому українському фізику члену-

кореспонденту НАН України Олександру 
Миколайовичу Омельянчуку.

О.М. Омельянчук народився у сім’ї вій-
ськовослужбовця. Закінчивши із золотою 
медаллю середню школу, вступив до Хар-
ківського державного університету, де 
одержав диплом з відзнакою за спеціаль-
ністю «теоретична фізика». Від 1972 року 
Олександр Миколайович працює у Фізи-
ко-технічному інституті низьких тем-
ператур (ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна) НАН 
Укра їни. У 1978 р. вiн захистив канди-
датську дисертацію, виконану пiд керів-
ництвом члена-кореспондента НАН Ук-
раїни I.O. Кулика, у 1990 р. — докторську 
дисертацiю. Від 2000 року О.М. Омель-
янчук — завідувач відділу надпровідних 
та мезоскопічних структур ФТІНТ НАН 
України.

Олександр Миколайович є провідним фа-
хівцем у галузі теорії твердого тіла. Він 
одержав фундаментальні наукові результа-
ти з проблем фізики надпровідних та мезос-
копічних систем, спектроскопії твердих тіл. 
Світове визнання принесли вченому розви-
нуті ним теорія когерентних струмових ста-
нів у слабких надпровідних контактах і тео-
рія мікроконтактної спектроскопії елемен-
тарних збуджень у твердих тілах. У 1986 р. 
Олександр Миколайович став співавтором 
відкриття № 328 «Явище перерозподілу 
енергії носіїв струму у мікроконтактах за 
низьких температур», що зареєстровано ко-
мітетом із відкриттів СРСР. Дослідження 
О.М. Омельянчука та його співробітників 
мають не лише фундаментальне, а й при-
кладне значення. Зокрема, в рамках міжна-
родного співробітництва з науковцями Ні-
меччини, Канади, Голландії, Японії прово-
дяться теоретичні та експериментальні дослі-




