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Народився М.Г. Крейн 3 квiтня 1907 року в Києвi в багатодiтнiй (мав трьох братiв та двох
сестер) ремiсничiй родинi. Зацiкавлення математикою проявилось з раннiх рокiв. В тринадцяти-
рiчному вiцi почав слухати лекцiї одного з молодих тодi вихованцiв знаменитої Київської алге-
браїчної школи – професора Бориса Миколайовича Делоне (згодом члена-кореспондента академiї
наук СРСР). З 14 рокiв починає брати участь у роботi Київського алгебраїчного семiнару профе-
сора Дмитра Олександровича Граве. В сiмнадцятирiчному вiцi переїздить до Одеси. За однiєю з
версiй причиною переїду було бажання почати самостiйне доросле життя i вступ до Одеського
циркового училища. Але тут чекала вiдмова i юнак почав замислюватися над кар’єрою моряка.
Бiльш ймовiрною причиною переїзду до Одеси було те, що за два роки до цього у 1922 роцi
до Одеси переїхав працювати вихованець Київської алгебраїчної школи – Микола Григорович
Чеботарьов. Пiсля виступу М.Г. Крейна на семiнарi М.Г. Чеботарьова з доповiддю про свої на-
уковi результати було прийнято рiшення вiдразу зарахувати юного дослiдника до аспiрантури,
без диплому про вищу освiту. Науковим керiвником Крейна став професор М.Г. Чеботарьов.
З цього часу розпочинається стрiмка наукова кар’єра молодого математика: пiсля закiнчення
аспiрантури, в 22 роки, вiн стає доцентом, а в 26 рокiв – професором. В 32-рiчному вiцi його
обирають членом – кореспондентом Академiї наук України. Працював в навчальних та науково-
дослiдних закладах Одеси, Харкова, Києва. На початку 50-х рокiв минулого столiття, пiсля так
званої справи лiкарiв, В Радянському Союзi розпочалася антисемiтська компанiя. Це не могло
не вiдбитися на долi Марка Григоровича. В 1954 роцi вiн зайняв посаду завiдувача кафедри
теоретичної механiки в Одеському iнженерно-будiвельному iнститутi, що очевидним чином не
вiдповiдало Значимостi М.Г. Крейна як математика. Працював вiн на цiй посадi аж 20 рокiв. В
1974 роцi керiвництво вирiшило вiдправити М.Г. Крейна на пенсiю, але втрутилася математична
громадськiсть Країни i вiн був зарахований на посаду провiдного наукового спiвробiтника Пiв-
денного вiддiлення АН України. На цiй посадi працював до самої смертi 17 жовтня 1989 року.
Наукова спадщина М.Г. Крейна велика та значима. Вiн є автором близько 300 наукових праць, в
тому числi 8 монографiй, якi перекладалися i видавалися в найбiльш престижних видавництвах
свiту. Спектр наукових iнтересiв Крейна дуже широкий: алгебра, функцiональний аналiз, тео-
рiя функцiй, теорiя iнтегральних та диференцiальних рiвнянь, математична фiзика, аналiтична
механiка. Особливо вiдомий своїм вкладом у розвиток методiв функцiонального аналiзу, теорiї
операторiв в функцiональних просторах, пов’язаних з конкретними проблемами математичної
фiзики. Напевне, не буде перебiльшенням сказати, що значна частина сучасної математики має
свої коренi в дослiдженнях Крейна.
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