Вільгельм Ілліч Фущич
Колектив Інституту математики HAH України з глибоким сумом сповіщає про передчасну смерть відомого українського математика члена-кореспондента HAH України,
професора Фущича Вільгельма Ілліча.
Він народився 18 грудня 1936 р. в с. Сільце, що на Закарпатті. Закінчив Ужгородський університет (1958 p.), аспірантуру Інституту математики (1963 p.), де захистив
кандидатську (1964 р.) і докторську (1971 р.) дисертації. З 1978 р. — завідувач відділу
прикладних досліджень Інституту математики HAH України.
В. І. Фущич — один із засновників новітнього напрямку сучасної математики: симетрійного аналізу рівнянь математичної фізики. Він створив і виплекав наукову школу
симетрійного аналізу в Україні, серед його учнів 8 докторів і 50 кандидатів наук.
Протягом багатьох років він читав курси лекцій в Київському університеті та Українському педагогічному університеті а м. Києві.
Наукова спадщина Вільгельма Ілліча складає 9 монографій та,понад 250 наукових
статей, значна частина з яких побачила світ на сторінках провідних світових математичних та фізичних журналів.
В. І. Ф у щ и ч — засновник першого в Україні міжнародного математичного журналу
— „Journal of Nonlinear Mathematical Physics", який здобув визнання серед провідних
математиків світу. Його смерть — це велика втрата не тільки для української
математики, а й для світової.
В. І. Ф у щ и ч був надзвичайно обдарованим та працелюбним ученим. Йому були
притаманні найкращі людські риси — порядність, інтелігентність, чуйність, демократичність. Він завжди зберігав синівську любов до українського народу, його мови та культури, умів делікатно і толерантно прищеплювати цю любов своїм учням.
В особі В. І. Фущича ми втратили справжнього українського інтелігента та талановитого вченого і педагога.
Колектив інституту висловлює глибоке співчуття дружині Ользі Іванівні, дочці та синові з приводу надзвичайно тяжкої втрати.
Світла пам 'ять про Вільгельма Ілліча Фущича назавжди залишиться в серцях тих-,
хто його знав і працював разом з ним.
Колектив Інституту математики HAH України

736

ISSN 0041-6053. Укр. мат. жури.. 1997, т. 49. N* 5

