ХРОНIКА

ЧОТИРНАДЦЯТА НАУКОВА СЕСIЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМIСIЇ
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА IМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

21 – 22 березня 2003 р. у Львiвському нацiональному унiверситетi iм. I. Франка вiдбулася наукова сесiя математичної комiсiї Наукового товариства iм. Т. Г. Шевченка (НТШ),
органiзована математичною комiсiєю НТШ та Львiвським нацiональним унiверситетом.
Сесiю вiдкрив голова математичної комiсiї НТШ професор М. М. Притула. Сесiя
складалась iз двох засiдань. Перше засiдання, що вiдбулося 21 березня 2003 р., очолили
професор М. М. Притула (головуючий) i В. П. Ревенко (секретар). Було заслухано такi
доповiдi: „Про рiвняння типу Фукса на торах Лiувiлля” (А. М. Самойленко, А. К. Прикарпатський); „Видатний український математик — Володимир Левицький” (Б. Й. Пташник); „Квантово-голономнi обчислювальнi алгоритми та їх реалiзацiя”(А. К. Прикарпатський, М. I. Копич); „Бенклуд – Дарбу перетворення: операторна та диференцiальногеометрична структура” (В. Г. Самойленко); „Розвинення методу Остроградського iнтегрування крайової задачi для бiгармонiчного рiвняння” (В. П. Ревенко); „До обґрунтування методу оберненої задачi розсiяння” (I.-П. Сироїд); „Оцiнки для квазiзображень
Гайзенберга – Вейля та числовий аналiз” (О. Г. Бiгун, М. Люстик); „Симплектичний аналiз динамiчної системи стохастичної реплiкаторної моделi типу Фiшера” (В. В. Гафiйчук,
А. К. Прикарпатський, М. М. Притула); „Факторизацiя матричних диференцiальних операторiв в теорiї солiтонiв” (Ю. М. Сидоренко); „Скiнченновимiрнi редукцiї нелiнiйних
iнверсних динамiчних систем” (О. В. Воробйова, М. М. Притула).
На другому засiданнi, що вiдбулося 22 березня 2003 р. i яке очолили професор
А. К. Прикарпатський (головуючий) i А. В. Загороднюк (секретар), було заслухано такi доповiдi: „Про оператори продовження метрик” (М. М. Зарiчний); „Аналiтичнi функцiї на гiльбертовому просторi” (А. В. Загороднюк); „Логiко-математичнi принципи побудови комутативних алгебр на мiкроструктурних iнформацiйних середовищах ДНК”
(Я. О. Дубров); „Задача з двома кратними вузлами для псевдодиференцiальних рiвнянь iз
змiнними коефiцiєнтами” (М. I. Симотюк); „Дослiдження асимптотичних властивостей мероморфних та субгармонiйних функцiй методами гармонiйного аналiзу”
(Я. В. Василькiв); „Структура алгебри симетричних аналiтичних функцiй на просторi”
(I. I. Пузирьова); „Про один клас дiльникiв многочленних матриць над областями цiлiсностi” (В. М. Прокiп); „Про класифiкацiї матриць та їх скiнченних наборiв над деякими
кiльцями” (В. I. Петричкович).
Доповiдi, виголошенi на конференцiї, пiсля рецензування будуть надрукованi у збiрнику НТШ.
29 березня 2003 р. вiдбулося пленарне засiдання Чотирнадцятої наукової сесiї Наукового товариства iм. Т. Г. Шевченка, на якому урочисто було вручено диплом дiйсного
члена НТШ академiку А. М. Самойленку.
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