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Вiльгельм Iллiч Фущич
(до 70-рiччя вiд дня народження)
А.Г. НIКIТIН
У цьому роцi виповнюється 70 рокiв з дня народження Вiльгельма
Iллiча Фущича – вiдомого вченого, засновника української школи
групового аналiзу. На жаль, невдовзi по цьому виповнюється також
десята рiчниця його смертi. Доля розпорядилась так, що цей талановитий математик прожив лише шiстдесят рокiв, але за своє вiдносно коротке життя вiн встиг зробити у науцi стiльки, що цього
вистачило б на великий науковий колектив чи навiть iнститут. Досить згадати про дев’ять монографiй та майже 350 наукових праць,
що належать його перу, i великий загiн учнiв, серед яких 13 докторiв та 47 кандидатiв наук, якi плiдно працюють в унiверситетах та
науково-дослiдницьких установах України i багатьох iнших держав.
Вiльгельм Iллiч Фущич народився 18 грудня 1936 року в селi
Сiльце Закарпатської областi. Закiнчив Ужгородський унiверситет
(1958) i аспiрантуру Iнституту математики (1963). У 1964 роцi захистив кандидатську, а у 1971 роцi – докторську дисертацiю. Пiсля закiнчення аспiрантури працював в Iнститутi математики НАН
України, а з 1978 року по 1997 рiк був завiдувачем вiддiлу прикладних дослiджень цього ж iнституту. У 1987 роцi обраний членкореспондентом НАН України. У 1996 роцi, пiсля повернення з закордонного вiдрядження, зробив свою останню доповiдь на Вченiй
радi Iнституту, присвяченiй його 60-рiччю. Невдовзi пiсля цього вiн
тяжко захворiв i помер 7 квiтня 1997 року. У 2001 роцi В.I. Фущича (посмертно) нагороджено Державною премiєю України в галузi науки i технiки. Зусиллями учнiв створено iнтернет-сторiнку
http://www.imath.kiev.ua/˜fushchych/, присвячену пам’ятi вчителя, на якiй можна знайти його розширену бiографiю, список та електроннi версiї робiт, а також численнi фотографiї.
Дитинство його припало на роки, що були дуже важкими для
нашої країни i особливо для Закарпаття, яке було об’єктом зазiхань
вiдразу кiлькох держав i неодноразово переходило з одних рук у
iншi. Легко уявити, як непросто було в таких умовах дiстати якiсну
середню освiту, а згодом вступити до унiверситету та аспiрантури,
i кiнець-кiнцем досягти вершин свiтової науки. Але, мабуть, правдою
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є те, що справжнiй талант здатний прокласти собi дорогу за будьяких умов, i життя та творчiсть Вiльгельма Iллiча є прекрасним
прикладом цього.
Вагомi науковi досягнення Вiльгельма Iллiча добре вiдомi науковiй спiльнотi i неодноразово висвiтлювалися у наукових журналах
та монографiях. (Дивись, наприклад, збiрник його вибраних праць,
виданий у 2005 роцi.) Тому поруч з перелiком деяких досягнень i
коротким описом життєвого шляху Вiльгельма Iллiча менi б хотiлося згадати про його чисто людськi якостi, спогади про якi назавжди
залишились в серцях його учнiв. Спробую сказати тiльки про головне, багато цiкавого про цю людину можна знайти у цьому збiрнику
в роздiлi “Спогади”.
Вiдомо, що по-справжньому талановита людина часто обдарована
всебiчно. Поруч з видатними здiбностями до науково-дослiдницької
роботи Вiльгельм Iллiч мав спортивнi таланти i з успiхом займався
багатьма видами спорту. Серед них особливе мiсце займав футбол.
У роки юностi Вiльгельму Iллiчу довелося робити непростий вибiр
мiж футболом i математикою. Перемогла математика, але любов до
футболу збереглася на все життя. Численним учням Вiльгельма Iллiча доводилось час вiд часу здавати суворi iспити вчителю на футбольних майданчиках. Причому сам Вiльгельм Iллiч виступав у ролi
швидкого форварда таранного типу, з яким було тяжко впоратися
навiть кiльком (причому набагато молодшим!) захисникам.
Але безумовно головне мiсце у життi Вiльгельма Iллiча займала
наука. Вiн був великим трудiвником, що вiддав науцi буквально все
життя. I наука щиро вiддячила йому, подарувавши свiтове визнання, вiдчуття змiстовно i корисно прожитого життя, повагу i любов
численних учнiв.
Вiльгельм Iллiч виховав багато науковцiв i викладачiв. Навiть виходячи лише з кiлькiсних показникiв, можна стверджувати, що вiн
створив свою школу в науцi. Вiн любив i вмiв працювати з учнями,
ставився до них як до рiвноправних партнерiв, якi, можливо, є менше обiзнаними, але безумовно здатнi швидко навчитися. Причому
вчитися доводилось пiд час роботи над конкретною i чiтко сформульованою задачею, вчитися для того, щоб бути спроможним цю
задачу розв’язати. А це, беззаперечно, найбiльш ефективний шлях
у навчаннi, i бiльшiсть його учнiв (багато з яких мали за собою
освiту у провiнцiйному ВУЗi i значно поступалися тим, хто мав диплом столичного унiверситету) встигали захистити дисертацiї вчасно
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або навiть достроково. У школi Фущича готувалися педагогiчнi кадри вищої квалiфiкацiї для багатьох унiверситетiв країни. Його учнi
працюють у Києвi, Полтавi, Житомирi, Вiнницi, Миколаєвi, Львовi.
Особливо вiдмiтимо Полтаву, де в рiзний час працювали або працюють чотири доктори та п’ять кандидатiв наук. Без перебiльшення
можна сказати, що провiднi викладачi математики у полтавських
унiверситетах вийшли зi школи Фущича.
Хочеться сказати “на жаль”, але я утримаюсь вiд цих слiв, помiтна частина учнiв Вiльгельма Iллiча постiйно працює за кордоном.
А саме, п’ять докторiв наук працюють у Польщi, два – у Сполучених
Штатах Америки. Поруч з очевидними втратами для української науки i системи вищої освiти, цей факт має певнi кориснi аспекти: вiн є
свiдченням визнання високого рiвня пiдготовки наших фахiвцiв, якi
не втрачають зв’язкiв з київськими колегами i прямо чи опосередковано приймають участь у наших наукових дослiдженнях.
Працюючи в Iнститутi математики, Вiльгельм Iллiч органiзував
вiддiл прикладних дослiджень, який очолював до останнiх хвилин
свого життя. Цей вiддiл утворено у 1978 роцi рiшенням Вченої ради
Iнституту математики як складову сектора прикладної математики.
Саме завдяки зусиллям Вiльгельма Iллiча вiддiл досить швидко став загальноукраїнським центром з дослiдження симетрiї диференцiальних рiвнянь. Згодом цей центр отримав свiтове визнання, про що свiдчать вiзити iноземних фахiвцiв до Києва i численнi запрошення спiвробiтникiв вiддiлу до закордонних наукових центрiв, широке цитування робiт, виконаних у вiддiлi, у провiдних наукових журналах. Детальну iнформацiю про вiддiл, його спiвробiтникiв та їх науковi результати можна знайти на iнтернет-сторiнцi
http://www.imath.kiev.ua/˜appmath/.
У 1994 роцi Вiльгельм Iллiч заснував мiжнародний часопис Journal of Nonlinear Mathematical Physics, який швидко став вiдомим серед фахiвцiв. Слiд зауважити, що це був перший англомовний математичний журнал, що видавався в Українi. Журнал має непоганий
iндекс цитування i зараз видається закордоном.
В.I. Фущичем започатковано серiю мiжнародних конференцiй Симетрiя в нелiнiйнiй математичнiй фiзицi. Цi конференцiї стали регулярними i проводяться у Києвi кожнi два роки (1995, 1997, 1999,
2001, 2003 i 2005 рр.). Популярнiсть їх постiйно зростає. У Шостiй
конференцiї в 2005 роцi взяли участь 286 учасникiв з 39 країн. Детальну iнформацiю про конференцiю розмiщено на iнтернет-сторiнцi
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http://www.imath.kiev.ua/˜appmath/conf.html. Цi конференцiї є
ще одним свiдченням високого наукового авторитету В.I. Фущича у
свiтi. Багато учасникiв конференцiй пам’ятають Вiльгельма Iллiча
чи знають його роботи.
Вiльгельм Iллiч передчасно залишив нас, але його iдеї, його доробки, його справи залишаються з нами. Одним з доказiв цього є
вихiд збiрника праць, присвячених його пам’ятi, який Ви тримаєте
в руках.

