IВАН IВАНОВИЧ ЛЯШКО
(09.09.1922 – 29.03.2008)

Редколегiя

9 вересня 2022 року виповнюється 100 рокiв з дня народження заслуженого дiяча науки України, лауреата Державних премiй України та премiї АН України iменi М. М. Крилова, академiка НАН України, доктора
фiзико-математичних наук, професора Iвана Iвановича Ляшка.
Iван Iванович народився 9 вересня 1922 року у селi Мацкiвцi Лубенського району Полтавської областi. З 1940 року вiн служив на Чорноморському
флотi. Приймав участь у Вiйнi. Пiсля демобiлiзацiї у 1948 роцi став студентом Київського учительського iнституту, який закiнчив за один рiк.
Працюючи вчителем у школi, вiн заочно навчався у Київському педагогiчному iнститутi. Пiсля закiнчення якого у 1952 роцi вступив до аспiрантури механiко-математичного факультету Київського унiверситету (науковий
керiвник — професор Г. М. Положiй). Кандидатську дисертацiю захистив
у 1955 роцi та був призначений асистентом кафедри математичної фiзики
механiко-математичного факультету. З цього моменту професiйне життя
I. I. Ляшка пов’язано з Київським нацiональним унiверситетом iменi Тараса Шевченка. Вiн був завiдувачем кафедри математичної фiзики (1964–69),
деканом механiко-математичного факультету (1965–69, 1987–89), деканом
факультету кiбернетики (1969–77), проректором з наукової роботи (1977–
85), вiд 1991 року головним науковим спiвробiтником факультету кiбернетики. Iван Iванович пiшов iз життя 29 березня 2008 року.
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Iван Iванович створив в Київському нацiональному унiверситетi iменi
Тараса Шевченка наукову школу з математичної теорiї фiльтрацiї. Йому
належать принциповi результати в математичнiй фiзицi, теорiї узагальнених аналiтичних функцiй, обчислювальнiй математицi. У 1969 роцi разом
з академiком В. М. Глушковим Iван Iванович створив в Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка факультет кiбернетики1,
ставши його першим деканом та завiдувачем кафедри обчислювальної математики. Багато рокiв Iван Iванович Ляшко був головним редактором
«Журналу обчислювальної та прикладної математики».
Наукову дiяльнiсть Iвана Iвановича Ляшка можна умовно подiлити на
п’ять перiодiв.
Початковий перiод (1952–1960) був присвячений дослiдженням в областi
чисельно-аналiтичних методiв розв’язання задач теорiї фiльтрацiї. Стимулом до розвитку наукової школи математичної фiльтрацiї ґрунтових вод
в 1950-х роках став грандiозний проект побудови днiпровського каскаду
гiдроелектростанцiй. В наукових працях I. I. Ляшка було встановлено ряд
аналiтичних залежностей, якi дозволяли визначити основнi фiльтрацiйнi
характеристики потокiв ґрунтових вод пiд гiдроспорудою.
В циклi робiт, що лягли в основу кандидатської дисертацiї I. I. Ляшка
«Решение задачи о фильтрации под многошпунтовой плотиной при произвольном криволинейном подземном водоупоре» [1], доведено ряд теорем
про узагальненi аналiтичнi функцiї. Зокрема, I. I. Ляшку вдалося побудувати залежностi вихiдних швидкостей фiльтрацiї вiд форми пiдземного
водоупору, отримати формули для розрахунку витрат рiдини, розподiлу
протитиску на флютбетi, визначити точнi верхнi та нижнi оцiнки основних
фiльтрацiйних характеристик.
Протягом 1960–1968 рокiв I. I. Ляшко отримав принципово новi результати щодо чисельних методiв розв’язання задач математичної фiзики, зокрема задач теорiї фiльтрацiї. Основою для подальших розробок стали запропонованi професором Г. М. Положiєм метод сумарних зображень та варiацiйнi теореми, а також метод мажорантних областей. I. I. Ляшко зумiв оцiнити переваги вибiркового рахунку методу сумарних зображень та на цiй
основi збудувати єдину схему розрахунку бiльшостi актуальних на той час
практичних задач. Результати цих робiт стали матерiалом для докторської
дисертацiї та монографiї «Решение фильтрационных задач методом суммарных представлений» [2]. Метод сумарних зображень дозволяє для широкого класу задач математичної фiзики знаходити розв’язки вiдповiдних
скiнченно-рiзницевих задач або в явному виглядi, або у виглядi вiдносно
простих формул з параметрами, якi легко знайти, розв’язавши невелику
допомiжну систему лiнiйних рiвнянь. Як правило, цей метод застосовується для розв’язання диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними
другого i четвертого порядку. I. I. Ляшко узагальнив його для необмежених областей (смуг та напiвсмуг) i застосував його для моделювання
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фiльтрацiйного потоку в ґрунтi пiд багатошпунтовим флютбетом, флютбетом з перепадами, дренованим флютбетом та пiд системою флютбетiв.
Це дозволило значно спростити математичнi розрахунки для конструювання гiдротехнiчних споруд, адже потужностi комп’ютерiв в той час були
невеликими.
У 1969 роцi I. I. Ляшка обрано член-кореспондентом АН УРСР. Перiод з 1969 по 1975 рр. характеризується розвитком чисельно-аналiтичних
методiв, їх застосуванням у теорiї фiльтрацiї та розширенням спектру задач математичної фiзики, що цiкавили I. I. Ляшка. Роботи, виконанi у
цей перiод, мiстять фундаментальнi теоретичнi результати з розв’язання
багатовимiрних задач математичної фiзики у дискретнiй постановцi. Крiм
того, цi результати отримують застосування при розрахунку Днiпровських
намивних гребель, при розрахунку фiльтрацiйних характеристик гребель
Київської та Канiвської ГЕС i багатьох iнших гiдротехнiчних об’єктiв.
Використовуючи метод мажорантних областей, I. I. Ляшко iз спiвавторами одержали алгоритми з мажорантною оцiнкою для фiльтрацiйних
задач з суттєво непрямолiнiйними межами. Цi результати викладенi у монографiях «Численно-аналитическое решение задач теории фильтрации»
[3] i «Метод мажорантных областей в теории фильтрации» [4]. Чисельноаналiтичний метод P -трансформацiй, розвинений I. I. Ляшком та його
учнями, дає можливiсть знаходити розв’язки скiнченнорiзницевих задач у
замкненому виглядi i записувати їх формулами сумарних зображень. В залежностi вiд крайових умов цi формули мають явний характер або мiстять
невелику кiлькiсть невiдомих параметрiв, що можна знайти, розв’язавши
систему лiнiйних алгебраїчних рiвнянь. Разом iз методами мажорантних
областей та руху межових точок метод P -трансформацiй дозволив розв’язати задачi математичної фiзики у довiльних областях.
У 1973 роцi I. I. Ляшка обрано академiком АН УРСР. У 1975 роцi за цикл
робiт по чисельно-аналiтичним методам розв’язання крайових задач математичної фiзики I. I. Ляшку було присуджено Премiю iм. М. М. Крилова
АН УРСР.
Перiод з 1976 по 1991 рр. став етапом подальшого розвитку теоретичних
дослiджень в галузi теорiї фiльтрацiї, автоматизацiї чисельних розрахункiв
та математичного забезпечення складного експерименту. Теоретичнi дослiдження супроводжувалися розробкою вiдповiдних програмних продуктiв.
З метою пiдвищення якостi та удосконалення програмних продуктiв пiд
керiвництвом I. I. Ляшка та I. В. Сергiєнка було створено окрему групу
молодих вчених, якi зайнялися цими проблемами. В результатi було створено ряд пакетiв прикладних програм, якi мали широке використання при
розв’язаннi практичних задач.
Результати розробок наукового колективу, очолюваного I. I. Ляшком,
були викладенi у монографiях «Вопросы автоматизации решения задач
фильтрации на ЭВМ» [5], «Расчет фильтрации в зоне гидросооружений» [6]
та «Алгоритмизация и численный расчет фильтрационных схем» [7].
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У 1981 роцi за цикл робiт з методiв розв’язання крайових задач математичної фiзики та їх застосування в теорiї фiльтрацiї колектив вчених пiд
керiвництвом I. I. Ляшка отримав Державну премiю УРСР.
У 1991 роцi I. I. Ляшко пiдсумував результати дослiджень з теорiї фiльтрацiї у монографiї «Численное решение задач тепло- и массопереноса в
пористых средах» [8]. В цiй монографiї побудованi фiзико-математичнi моделi перенесення тепла, вологи та солей в пористому середовищi. Особливу
увагу було придiлено узагальненим формулюванням задач в неоднорiдних
середовищах iз прошарками iз урахуванням зосереджених факторiв рiзного виду. Побудованi рiзницевi схеми на узагальнених розв’язках, а також
дослiдженi їх точнiсть та методи реалiзацiї на комп’ютерах.
В той же час I. I. Ляшко отримав значнi результати, пов’язанi з некоректними задачами. У циклi робiт, написаних у спiвавторствi iз професором
В. П. Дiденком, зокрема у монографiях «Динамические системы с разрывными коэффициентами» [9] i «Фильтрация шумов» [10] розроблено новi
стiйкi алгоритми розв’язання задач фiльтрацiї випадкових процесiв за допомогою регуляризацiї та оснащених гiльбертових просторiв.
Iдеї I. I. Ляшка та В. П. Дiденка були розвиненi в подальшому в монографiї «Математическое обеспечение сложного експеримента» [11–15]. У
цiй монографiї розглянутi питання розробки та обгрунтування стiйких алгоритмiв оцiнювання адекватностi моделей, розвиненi математичнi моделi,
що використовуються в радiотехнiцi та вивченi питання вiдновлення апрiорних характеристик динамiчних систем в задачах оцiнювання.
Починаючи з 1992 року, I. I. Ляшко розпочав розробку чисельних методiв узагальненого керування системами з розподiленими параметрами.
До таких систем зводяться задачi теорiї фiльтрацiї, такi як вологоперенос
на фонi горизонтального дренажу або зрошення iз точкових та лiнiйних
джерел у трiщинуватому грунтi. У цьому напрямку I. I. Ляшко та його колеги побудували теорiю чисельних методiв iмпульсно-точкового керування
псевдопараболiчними та псевдогiперболiчними системами iз розподiленими
параметрами [16–18].
Напрямки, визначенi I. I. Ляшком, стали орiєнтирами для роботи його
численних послiдовникiв. Пiд керiвництвом I. I. Ляшка захистили кандидатськi та докторськi дисертацiї бiльше 40 його учнiв. Список його робiт
мiстить понад 400 публiкацiй [19, 20].
Традицiї школи I. I. Ляшка продовжили його учнi та колеги дослiдженням таких фундаментальних проблем, як розробка теорiї узагальнених
розв’язкiв граничних задач з гладкими та розривними коефiцiєнтами i сингулярними правими частинами [21]; умови точної та асимптотичної керованостi розподiлених систем (траєкторної, фiнальної, траєкторно-фiнальної)
[22]; теорiя та алгоритми оптимiзацiї розподiлених систем з сингулярними
керуваннями [23, 24]; коректнiсть математичних моделей та обчислювальних процесiв [25, 26].
Яскравий талант ученого проявився i в його педагогiчнiй дiяльностi. Багато уваги Iван Iванович придiляв удосконаленню навчального процесу та
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забезпеченню студентiв новою навчально-методичною лiтературою. На факультетi кiбернетики кафедра обчислювальної математики стала вiдповiдальною за ряд фундаментальних математичних курсiв, зокрема, за курс
математичного аналiзу. Колектив у складi I. I. Ляшка, О. К. Боярчука та
iнших викладачiв створив оригiнальну методичну базу цього курсу [27–30].
Також за участi I. I. Ляшка видано пiдручники з обчислювальної математики та дослiдження операцiй [31,32], що бiльше 40 рокiв не втрачають актуальностi. Загалом, I. I. Ляшко був спiвавтором бiльше нiж 20 пiдручникiв
та навчальних посiбникiв, якi перекладалися в багатьох країнах.
В стосунках iз колегами Iван Iванович був надзвичайно доброзичливим
та уважним. Вiн пiклувався про кожного, вiд студента до професора, та був
готовий прийти на допомогу, якою б складною не була проблема. Вiн гiдно
пройшов великий життєвий шлях солдата, вченого, педагога i органiзатора,
до останньої митi зберiгши любов до людей i життя в цiлому.
Свiтла пам’ять про Iвана Iвановича назавжди збережеться в наших серцях.
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