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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-
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дження зі створення елементної бази для 
квантових комп’ютерів. Розвинута в роботах 
Олександра Миколайовича теорія джозеф-
сонівських структур із незвичайних надпро-
відників передбачає такі явища, як генерація 
спонтанних струмів та поява спонтанної різ-
ниці фаз на слабкому контакті, що радикаль-
но змінюють фізику слабкозв’язаних над про-
відників і визначають нові прикладні можли-
вості у надпровідниковій мікроелектроніці. 
За цикл робіт зі спонтанного порушення си мет-
рії у конденсованих середовищах О.М. Омель-
янчук відзначений Державною премі єю Ук-
раїни у галузі науки і техніки (2006 р.).

Учений — автор і співавтор понад ста 
наукових праць, опублікованих у провід-
них фахових журналах. Він є членом Нау-
кової ради НАН України з проблеми «Фі-
зика низьких температур і кріогенна тех-
ніка», заступником голови Спеціалізова-
ної вченої ради при ФТІНТ НАН України 
із захисту докторських дисертацій, членом 
редколегії журналу «Физика низких тем-
ператур».

Наукова громадськість, колеги та друзі 
щиро вітають Олександра Миколайовича 
з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я, 
щастя, нових наукових звершень.




