ХРОНІКА

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
„ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ"
(П'яті Боголюбовські читання)
З 22 по 24 травня 2002 р. на базі фізико-математичного факультету Кам'янецьПодільського державного педагогічного університету проходила конференція,
присвячена пам'яті лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки,
доктора фізико-магематичних наук, професора Дмитра Івановича Мартинюка
(1942 - 1996 рр.) — випускника Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту.
Організаторами конференції були Інститут математики HAH України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет — установи, в яких навчався і працював Д. І. Мартишок.
У роботі конференції взяли участь представники всіх регіонів України і провідних наукових установ, у яких проводяться дослідження з теорії еволюційних
рівнянь та їх застосувань, а т а к о ж математики з Росії, Білорусі, Молдови,
Польщі, Болгарії, Латвії, Казахстану, Узбекистану, Йорданії: серед них 25 докторів і понад 70 кандидатів наук, докторанти, аспіранти та студенти вузів.
22 травня о 10 годині ранку в актовому залі університету конференцію відкрив директор Інституту математики HAH України академік HAH України
А. М. Самойленко. З доповіддю про історію становлення та здобутки університету в науковій діяльності виступив ректор професор О. М. Завальнюк. З великим інтересом учасники конференції подивились відеофільм „Віваг, університет*', присвячений Кам'янець-Подільському державному педагогічному університету. Основні напрямки наукових досліджень Д. І. Мартинюка було висвітлено в цікавій і змістовній доповіді декана механіко-математичного факультету
Київського університету члена-кореспондента HAH України М. О. Перестюка.
Після цього з пленарними доповідями виступили доктори фізико-ма гематичних
наук, професори В. О. Плотпіков (Одеський національний університет) та
А. К. Прикарпатський (Інститут прикладних проблем механіки і математики,
Львів). У другій половині дня учасники конференції поклали вінки і квіти на
могилу Д. І. Мартинюка в с. Іванківці Дунаєвецького району Хмельницької області.
23 травня у першій половині дня продовжувалось пленарне засідання. З доповідями виступили академік HAH України І. О. Луковський, член-кореспондент HAH України В. Л. Макаров (Інститут математики HAH України), доктори
фізико-магематичних наук, професори Є. Ф. Царков (Ризький технічний університет, Латвія), В. Ю. Слюсарчук (Рівненський технічний університет), В. М. Євгухов (Одеський національний університет) га М. В. Андрєєв (Інститут прикладного системного аналізу, Київ). У другій половині дня розпочались секційні
засідання. Працювали три секції: 1) звичайні диференціальні рівняння; 2) рівняння з частинними похідними; 3) диферепціально-функціональні, різницеві та
інтегральні рівняння.
24 травня продовжувались секційні засідання. Загалом було виголошено
понад 100 доповідей. У цей ж е день відбулося закриття конференції.
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