ЮРІЙ ЛЬВОВИЧ ДАЛЕЦЬКИЙ
12 грудня 1997 року пішов із життя видатний математик і педагог, академік
НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор Національного технічного університету України "КПІ" Юрій Львович Далецький.
Народився Юрій Львович в м. Чернігові 16 грудня 1926 р. Після трьох років, проведених на фронтах Великої Вітчизняної війни, він навчався на механіко-математичному факультеті Київського державного університету і відразу
після його закінчення у 1951 р. почав працювати у Київському політехнічному
інституті.
З юних років Юрій Львович захопився математикою і любов до неї визначила все його подальше життя. Він є автором великої кількості глибоких та змістовних результатів в нескінченновимірному аналізі, в теорії еволюційних диференціальних рівнянь, в стохастичній диференціальній геометрії. Широта математичної ерудиції дозволяла йому відчувати та знаходити зв'язки між далекими
на перший погляд галузями математики, розробити та розвинути нові нетрадиційні методи досліджень.
Багата та різноманітна наукова спадщина вченого. Його перу належать 180
наукових статей, три всесвітньо відомі монографії. Його лекції та доповіді слухали в університетах багатьох країн світу.
Сорок гість років свого життя було віддано Ю.Л. Далецьким роботі в Київському політехнічному інституті. Працюючи в КПІ, він захистив кандидатську і
докторську дисертації. З 1964 р. — професор КПІ.
Людина глибокої різнобічної ерудиції та щирої душевної теплоти, Юрій
Львович мав надзвичайний педагогічний талант. Його лекції завжди були яскраво емоційними, глибоко змістовними. Вони демонстрували труднощі, що виникають на шляху дослідника, та методи їх подолання.
Серед учнів Юрія Львовича є академіки, директори інститутів, завідувачі
кафедр, декани. В досягненнях тисяч колишніх студентів є й частинка його
праці. Постановка нових математичних курсів, створення програм математичної
освіти на нових факультетах інституту, виховання плеяди гідних викладачів —
Де далеко не повний перелік його різноманітної діяльності в інституті. Під його
керівництвом близько трьох десятків молодих учених стали кандидатами наук,
•шестеро з них захистили докторські дисертації.
Все своє творче натхненне життя, всю любов свого серця віддав Юрій
Львович науці та своїм учням. Для всіх, хто близько знав його, він завжди був
взірцем порядності, чесності, безкорисливості, добрим чуйним другом, здатним
кожної миті прийти на допомогу.
Світла пам'ять про Ученого, Учителя, Друга завжди буде жиги у серцях
тих, кому пощастило зустрітися на життєвому шляху з Юрієм ЛьвовичемДалецьким.
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