ОЛЕКСАНДР АНДРIЙОВИЧ БОЙЧУК
(до 65-рiччя вiд дня народження)
Тридцятого червня 2015 р. виповнилось шiстдесят п’ять рокiв знаному науковцю, членукореспонденту НАН України, лауреату Державної премiї України в галузi науки i технiки
Олександру Андрiйовичу Бойчуку.
Народився Олександр Андрiйович 30 червня 1950 р. в мiстi Кiровоградi. У 1967 р. закiнчив Кiровоградську середню школу № 11 та вступив до Київського державного унiверситету iм. Т. Шевченка на механiко-математичний факультет. Пiсля закiнчення аспiрантури Iнституту математики АН УРСР у 1978 р. захистив кандидатську дисертацiю, а
у 1992 р. — докторську. З 1994 р. працює в Iнститутi математики НАН України на посадi завiдувача лабораторiї крайових задач. У 1997 р. йому було присвоєно вчене звання
професора зi спецiальностi „диференцiальнi рiвняння”.
О. А. Бойчук — вiдомий спецiалiст з теорiї резонансних крайових задач з нормальнорозв’язним оператором у лiнiйнiй частинi. Вперше визначив умови розв’язностi широкого класу нелiнiйних крайових задач для систем звичайних диференцiальних та рiзницевих рiвнянь, рiвнянь з аргументом, що запiзнюється, рiвнянь з iмпульсною дiєю, iнтегродиференцiальних рiвнянь, сингулярно збурених рiвнянь. Для дослiдження таких задач
ним запропоновано та широко використано апарат узагальнено-обернених операторiв,
що дозволило суттєво просунути вперед якiсну теорiю крайових задач для таких систем.
Уперше отримано низку оригiнальних результатiв, що стосуються крайових задач з умовами на нескiнченностi. Знайдено критерiї iснування обмежених на всiй осi розв’язкiв
лiнiйних та нелiнiйних систем звичайних диференцiальних та рiзницевих рiвнянь у припущеннi експоненцiальної дихотомiї лiнеаризованої однорiдної системи на пiвосях, запропоновано алгоритми їх побудови. Отримано умови бiфуркацiї та розгалудження розв’язкiв таких задач. Цi дослiдження розвивають вiдомi результати Київської математичної
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школи з теорiї нелiнiйних коливань, яка започаткована всесвiтньо вiдомими вченими
М. М. Криловим та М. М. Боголюбовим. О. А. Бойчук автор понад 150 наукових статей та трьох монографiй. Спiльну з його науковим вчителем та колегою академiком
А. М. Самойленком монографiю видано англiйською мовою в Нiдерландах та США. У
Словаччинi словацькою мовою видано його пiдручник з теорiї крайових задач для студентiв унiверситетiв.
Науковi результати О. А. Бойчука добре вiдомi спецiалiстам та доповiдались ним на
представницьких мiжнародних конференцiях в Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Великiй Британiї, Грецiї, Iзраїлi, Iспанiї, Латвiї, Нiмеччинi, Польщi, Румунiї, Словаччинi, Угорщинi,
Чехiї та бiльшостi країн СНД, де вiн був членом органiзацiйних комiтетiв та запрошеним
лектором. Отримував гранти НАТО (Science Fellowships Programme 2002 – 2003), Словацької та Чеської грантових агенцiй (2003 – 2010 рр.), Державного фонду фундаментальних дослiджень України (1995 – 2012 рр.).
Протягом останнiх двадцяти рокiв О. А. Бойчук за сумiсництвом плiдно працює професором кафедри iнтегральних та диференцiальних рiвнянь Київського нацiонального
унiверситету iм. Т. Шевченка, а також професором-дослiдником (2002 – 2010 рр.)
Унiверситету мiста Жилiна (Словаччина). Пiд його науковим керiвництвом захищено
докторську та дванадцять кандидатських дисертацiй, в тому числi Ph.D. дисертацiю в Словаччинi. Вiн є лауреатом престижної премiї НАН України iменi Ю. Митропольського.
Тривалий час працює у спецiалiзованiй радi з захисту докторських дисертацiй при Київському нацiональному унiверситетi iм. Т. Шевченка, є заступником головного редактора
журналу „Нелiнiйнi коливання”, членом редакцiйної колегiї „Буковинського математичного журналу”. Загальний список публiкацiй ювiляра представлено на сайтах Iнституту
математики НАН України (http://imath.kiev.ua) та Google Scholar Citations (http://scholar.
google.com).
Олександр Андрiйович сповнений творчих задумiв та енергiї для їх реалiзацiї. Тож
побажаємо йому мiцного здоров’я та подальшого активного творчого життя в iм’я майбутнього України.
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