ОЛЕКСАНДР АНДРIЙОВИЧ БОЙЧУК
(до 60-рiччя вiд дня народження)

Олександр Андрiйович Бойчук народився 30 червня 1950 р. у м. Кiровоградi. У 1967 р.
закiнчив зi срiбною медаллю Кiровоградську середню школу № 11 та вступив до Київського державного унiверситету iм. Т. Шевченка на механiко-математичний факультет.
Пiсля закiнчення унiверситету два роки працював молодшим науковим спiвробiтником в
Iнститутi електрозварювання iм. Е. О. Патона АН УРСР. З 1974 р.навчався в аспiрантурi
Iнституту математики НАН УРСР, яку успiшно закiнчив, захистивши у 1978 р. кандидатську дисертацiю. З 1978 по 1993 р. працював у Iнститутi геофiзики iм. С. I. Субботiна
НАН України на посадах старшого наукового спiвробiтника та завiдувача лабораторiї.
У 1990 – 1991 рр. проходив стажування в Iнститутi математики НАН України, де й захистив у 1992 р. докторську дисертацiю на тему „Конструктивнi методи аналiзу нетерових
крайових задач”. Iз 1994 р. працює в Iнститутi математики НАН України у вiддiлi диференцiальних рiвнянь та теорiї коливань, нинi на посадi завiдувача лабораторiї „Крайовi
задачi теорiї диференцiальних рiвнянь”. У 1997 р. йому присвоєно звання професора.
О. А. Бойчук — вiдомий спецiалiст з теорiї крайових задач з нормально-розв’язним
(фредгольмовим, нетеровим, n-розв’язним, d-розв’язним) оператором у лiнiйнiй частинi.
Уперше 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, сингулярно збурених рiвнянь. Характерною особливiстю таких задач є те, що в них кiлькiсть крайових умов не збiгається з кiлькiстю
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невiдомих, а отже вони є найбiльш складними та малодослiдженими недовизначеними
та перевизначеними задачами. Олександр Андрiйович провiв класифiкацiю критичних
(резонансних) випадкiв таких задач та ретельно дослiдив цi задачi як в скiнченновимiрних, так i в нескiнченновимiрних просторах. Одним iз перших для дослiдження таких задач почав розробляти та використовувати апарат узагальнено-обернених операторiв, що
дозволило йому суттєво просунути вперед якiсну теорiю розглядуваних задач. Отримано
низку оригiнальних результатiв щодо задач з умовами на нескiнченностi, а саме, знайдено
критерiї iснування обмежених на всiй осi розв’язкiв лiнiйних та нелiнiйних систем звичайних диференцiальних та рiзницевих рiвнянь i запропоновано алгоритми побудови розв’язкiв. Цi дослiдження тiсно пов’язанi з питаннями експоненцiальної дихотомiї лiнеаризованої однорiдної системи на пiвосях та розвивають вiдомi результати Київської школи диференцiальних рiвнянь та результати американських математикiв Р. Сакера, Дж. Селла
та К. Палмера.
Олександр Андрiйович є автором понад 100 наукових праць та трьох монографiй.
Спiльну з його науковим вчителем та колегою академiком А. М. Самойленком монографiю „Generalized inverse operators and Fredholm boundary value problems” видано у 2004 р.
у Нiдерландах та США. У 2008 р. роботи ювiляра було вiдзначено Державною премiєю
України в галузi науки i технiки.
Науковi результати О. А. Бойчука добре вiдомi спецiалiстам та доповiдались ним на
представницьких мiжнародних конференцiях в Австрiї, Бельгiї, Болгарiї, Великiй Британiї, Грецiї, Iспанiї, Латвiї, Нiмеччинi, Польщi, Румунiї, Словаччинi, Угорщинi, Чехiї та
бiльшостi країн СНД. На багатьох конференцiях та симпозiумах вiн був членом органiзацiйних комiтетiв та запрошеним лектором. Отримував гранти НАТО (Science Fellowships
Programme 2002 – 2003 рр.), Словацької грантової агенцiї (2003 – 2010 рр.), Державного
фонду фундаментальних дослiджень України (1995 – 2010 рр.) та Соросiвських фундацiй.
Протягом останнiх п’ятнадцяти рокiв О. А. Бойчук є професором кафедри iнтегральних та диференцiальних рiвнянь Київського нацiонального унiверситету iм. Т. Шевченка,
з 2002 р. — професором-дослiдником кафедри математичного аналiзу та прикладної математики Унiверситету м. Жилiна (Словаччина). Регулярно читає спецiальнi курси з якiсної теорiї диференцiальних рiвнянь та теорiї крайових задач, керує написанням курсових
та дипломних робiт студентiв. Пiд його науковим керiвництвом пiдготовлено вiсiм кандидатських та двi Ph. D. дисертацiї. Тривалий час працює у спецiалiзованiй радi з захисту
докторських дисертацiй при Київському нацiональному унiверситетi iм. Т. Шевченка. Вiн
є заступником головного редактора журналу „Нелiнiйнi коливання”, який перевидається
англiйською мовою видавництвом „Springer”.
Олександр Андрiйович перебуває у розквiтi фiзичної форми, сповнений творчих задумiв та енергiї для їх реалiзацiї. Тож, вiтаючи його зi славним ювiлеєм, бажаємо подальших
успiхiв, життєвої наснаги та довгих рокiв активного творчого життя.
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