
ВАСИЛЬ ЮХИМОВИЧ СЛЮСАРЧУК
(до 70-рiччя вiд дня народження)

24 вересня 2016 року виповнилося 70 рокiв вiдомому українському математику, члену-
кореспонденту Нацiональної академiї наук України, лауреату Державної премiї України
в галузi науки i технiки Василю Юхимовичу Слюсарчуку.

В. Ю. Слюсарчук народився на Житомирщинi в с. Демчин Бердичiвського району. Пiс-
ля закiнчення у 1964 р. Мирославської середньої школи працював у цiй школi вчителем
ручної працi учнiв V – VII класiв (1964 – 1965 рр.). У 1965 р. вступив до Чернiвецького
державного унiверситету iм. Ю. Федьковича на математичний факультет, який закiнчив
iз вiдзнакою у 1970 р. У 1970 – 1972 рр. був аспiрантом кафедри прикладної математики
та механiки цього унiверситету, а в 1972 р. захистив кандидатську дисертацiю „Стiйкiсть
розв’язкiв рiзницевих рiвнянь у банаховому просторi” (науковi керiвники — професор
В. П. Рубаник та доцент Є. Ф. Царков).

З 1973 р. В. Ю. Слюсарчук розпочав викладацьку роботу. У 1973 – 1974 рр. працював у
Чернiвецькому державному унiверситетi, у 1974 – 1977 рр. — у Новополоцькому полiтех-
нiчному iнститутi, а з 1977 р. працює в Українському iнститутi iнженерiв водного госпо-
дарства (тепер Нацiональний унiверситет водного господарства та природокористуван-
ня), зараз — на посадi професора кафедри вищої математики. Докторську дисертацiю
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„Обмеженi розв’язки функцiональних та функцiонально-диференцiальних рiвнянь” за-
хистив у 1987 р. (науковий консультант — професор Є. Ф. Царков). У 1989 р. йому було
присвоєно вчене звання професора.

В. Ю. Слюсарчук — фахiвець у галузi диференцiальних, рiзницевих i функцiонально-
диференцiальних рiвнянь та функцiонального аналiзу. Вiн спростував гiпотезу Любича
про диференцiйовне вiдображення, показав щiльнiсть множини нерозв’язних задач Кошi
у просторi всiх задач Кошi у випадку нескiнченновимiрного банахового простору та щiль-
нiсть множини задач Кошi з неєдиними розв’язками у множинi всiх задач Кошi у випад-
ку банахового простору довiльної розмiрностi. Увiв поняття iстотно нестiйких розв’язкiв
еволюцiйних рiвнянь i дослiдив рiвняння з iстотно нестiйкими розв’язками, довiв новi тео-
реми про стiйкiсть i нестiйкiсть за лiнiйним наближенням розв’язкiв еволюцiйних рiвнянь,
встановив необхiднi й достатнi умови оборотностi лiнiйних неавтономних c-неперервних
функцiонально-диференцiальних операторiв, необхiднi й достатнi умови абсолютної стiй-
костi динамiчних систем iз пiслядiєю, знайшов новi умови iснування майже перiодичних
розв’язкiв нелiнiйних диференцiальних, рiзницевих, диференцiально-рiзницевих та функ-
цiональних рiвнянь без використання H-класiв цих рiвнянь, а також отримав загальнi
результати про збiжнiсть числових рядiв, окремими випадками яких є вiдомi класичнi
умови.

Науковi результати В. Ю. Слюсарчука широко вiдомi математичнiй спiльнотi й ви-
знанi нею. Вони викладенi у понад 370 наукових i навчально-методичних працях, серед
яких 10 монографiй та 1 навчальний посiбник iз функцiонального аналiзу з грифом МОН
України, та у численних доповiдях на наукових конференцiях. Пiд його науковим керiв-
ництвом захищено двi кандидатськi дисертацiї.

У 2015 р. В. Ю. Слюсарчука було обрано членом-кореспондентом Нацiональної ака-
демiї наук України.

Наукову роботу В. Ю. Слюсарчук успiшно поєднує з науково-методичною та педаго-
гiчною дiяльнiстю. Протягом багатьох рокiв вiн читає курси з вищої математики, функ-
цiонального аналiзу та теорiї стiйкостi динамiчних систем, висвiтлюючи найважливiшi
досягнення математики, зокрема теорiї стiйкостi, теорiї коливань та теорiї рядiв.

В. Ю. Слюсарчук — лауреат Державної премiї України в галузi науки i технiки (2008 р.).
У 2009 р. йому присвоєно почесне звання заслуженого працiвника освiти України. Вiн
вiдзначений Подякою Президента України (2002 р.), нагороджений Грамотою Верхов-
ної Ради України (2015 р.) та знаками „Вiдмiнник освiти України” (1996 р.) i „За науковi
досягнення” (2006 р.) Мiнiстерства освiти i науки України.

Василь Юхимович сповнений творчих задумiв та енергiї для їх реалiзацiї. Тож побажа-
ємо ювiляру мiцного здоров’я, щастя та нових творчих звершень.
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