ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ

Вячеслав Олексійович Добровольський
(до сімдесятип'ятиріччя від дня народження)
19 липня 1994 р. виповнилось 75 років від дня народження відомого українського історика математики, доктора фізико-математичних наук, професора Вячеслава Олексійовича Добро вольського.
В. О. Добровольський народився у м. Полтаві, у сім'ї службовця. Після закінчення
середньої школи у 1938 р. він вступив до Полтавського педагогічного інституту на фізико-математичний факультет. Навчання було перерване початком Великої Вітчизняної війни. Деякий час Вячеслав Олексійович перебував у діючій армії, а після звільнення за станом здоров'я працював на оборонному заводі. В 1948 р. він закінчив фізикоматематичний факультет Київського педагогічного інституту і почав працювати вчителем математики, одночасно продовжуючи навчання на філософському факультеті
Московського університету, який закінчив у 1950 р.
Восени 1950 р. В. О. Добровольський був прийнятий за конкурсом на посаду асистента кафедри вищої математики Київського політехнічного інституту. Тут він пройшов
нелегкий шлях від асистента до професора. Творчі інтереси ювіляра з початку 50-х років майже повністю належали до історії математики в досить широкому плані. Його науковий доробок складають понад 13О друкованих робіт, серед яких є вісім книжок та
десятки ґрунтовних нарисів з різних питань історії математичного аналізу, аналітичної
геометрії, теорії диференціальних рівнянь. Серед його учнів та лослідовників є доктори та кандидати наук.
У 60 - 70-ті роки В. О. Добровольський став засновником нового напрямку в історії
математичного аналізу — історії аналітичної теорії диференціальних рівнянь. Як наслідок його 15-річних досліджень була видана відома монографія з цієї тематики. Книга
була схвально зустрінута як істориками, так і фахівцями-математик&ми та знайшла позитивний відгук у міжнародній науковій періодиці. Ця робота лягла в основу докторської дисертації, яку він успішно захистив у 1980 р. в Інституті математики АН України.
Ця ж тематика відображена в багатьох його публікаціях як у вітчизняних, так і в зарубіжних журналах. Трохи раніше він активно працював у складі авторського колективу
над створенням „Історії вітчизняної математики".
З інших напрямків досліджень Вячеслава Олексійовича відмітимо ґрунтовне вивчення історії математики у вищих навчальних закладах України та Росії, зокрема у Київському університеті, публікацію наукових біографій видатних математиків, нариси про
діяльність наукових семінарів, шкіл, конференцій, міжнародних конгресів, безпосереднім учасником яких був сам автор.
В. О. Добровольський був одним із засновників та співкерівником республіканського
семінару з історії математичних наук. Він неодноразово виступав як опонент чи член
Спеціалізованої ради по захистах докторських та кандидатських дисертацій при Інституті математики НАН України.
'
Побажаємо шановному Вячеславу Олексійовичу доброго здоров'я та подальших
творчих успіхів у його плідній діяльності.
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