
ХРОНIКА

ТРИНАДЦЯТА НАУКОВА СЕСIЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМIСIЇ

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА IМЕНI Т.Г. ШЕВЧЕНКА

22 – 23 березня 2002 р. у Львiвському нацiональному унiверситетi iменi I. Франка вiдбу-
лась сесiя математичної комiсiї Наукового товариства iменi Т. Г. Шевченка (далi Товари-
ства), органiзована математичною комiсiєю Товариства разом iз Львiвським нацiональ-
ним унiверситетом.

Сесiю вiдкрив тимчасовий голова математичної комiсiї Товариства професор
М. М. Притула. Сесiя складалась iз двох засiдань. Перше засiдання, що вiдбулося 22 бе-
резня 2002 р., очолили професор М. М. Притула (головуючий) i В. П. Ревенко (спiвголо-
вуючий). Було заслухано такi доповiдi: „Теорема Крилова – Боголюбова про iнварiантнi
мiри та її узагальнення для неавтономних гамiльтонових систем на замкнених симплек-
тичних многовидах” (А. М. Самойленко, А. К. Прикарпатський); „Узагальненi модуляцiї
в солiтонних моделях” (I.-П.П. Сироїд); „Спектральний пiдхiд до розв’язання аксiально
симетричної проблеми теорiї пружностi” (В.П. Ревенко); „Дискретна апроксимацiя ал-
геброю Лi нелiнiйних еволюцiйних рiвнянь” (М. М. Притула, О.Г. Бiгун); „Гамiльтонова
iнварiантна редукцiя нелiнiйної оберненої модифiкацiї динамiчної системи Кортвега – де
Фрiза” (О.В. Воробйова, М.М. Притула); „Нелiнiйна модель Дiкке: двостороннє перетво-
рення типу Бекланда – Дарбу i точнi розв’язки” (Ю. Беркела); „Про бiгамiльтоновiсть та
породжуючi оператори для нелiнiйних iнтегровних систем: погляд в минуле заради май-
бутнього” (Ю.М. Сидоренко); „Теореми додавання для iнтегровних потенцiалiв взаємодiї
в задачах n тiл на прямiй” (А.Ю. Вус); „Асимптотичнi розв’язки сингулярно збурених
рiвнянь з iмпульсною дiєю” (В. Гр. Самойленко); „Про вплив нелiнiйностi на гармонiчнi
коливання пiд дiєю бiлого шуму” (А. Рубачок).

На другому засiданнi, що вiдбулося 23 березня 2002 р. i яке очолили професор
Т.О. Банах (головуючий), ст. наук. спiвробiтник I.-П.П. Сироїд i доцент Я.В. Микитюк
(секретар), було заслухано такi доповiдi: „Унiверсальне вiдображення Зарiчного не є са-
моподiбним” (Т.О. Банах); „Про факторизацiю фредгольмових операторiв” (Я. В. Мики-
тюк); „Розв’язнi групи з великою кiлькiстю пiдгруп, якi є розширенням скiнченної гру-
пи за допомогою нiльпотентної” (О.О. Артемович); „N -тривiальнi вузли i многочлен
Александера” (Л.О. Плахта); „Простори майже перiодичних функцiй” (В.М. Бокало);
„Симетрiї плоских многовидiв” (А. Щепанський, Гданьськ, Польща).

Деякi доповiдi будуть опублiкованi в журналах „Нелiнiйнi коливання” та „Україн-
ський математичний журнал”.
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