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Дякуємо за виявлений інтерес до нашої 
конференції  

«Сучасні проблеми 
механіки та математики», 

 
присвяченої 80-річчю від дня народження 
академіка НАН України Підстригача 

Ярослава Степановича  
та 30-річчю заснованого ним Інституту прикладних 
проблем механіки і математики НАН України, яка 
буде проходити у м. Львові 25 – 29  травня 2008 р. 
на базі Інституту прикладних проблем механіки і 
математики ім. Я. С. Підстригача та Львівського 
національного університету ім. Івана Франка. 

Мета конференції – представлення та 
обговорення сучасних проблем та досягнень у 
галузі механіки та математики, зокрема, тісно 
пов’язаних з науковою діяльністю академіка  
Я.С. Підстригача. 

Передбачається, що в роботі конференції 
візьме участь близько 400 вчених, які активно 
працюють в різних галузях механіки та 
математики.  

Конференція розпочне свою роботу 
25 травня 2008 р., в день, коли минає 80 років 
від дня народження видатного українського 
вченого в галузі механіки деформівного 
твердого тіла і прикладної математики, 
лауреата Державної премії України, заслуженого 
діяча науки України, академіка НАН України 
Ярослава Степановича Підстригача . 

З його іменем пов’язані ґрунтовні 
дослідження у галузі термодинаміки нерівно-

важних процесів, термомеханіки, механотермо-
дифузії, магнітотермомеханіки електропровідних 
тіл, гідроакустики, механіки тіл з покриттями і 
поверхневих явищ та в інших напрямках 
сучасної механіки. 

 

Я.С. Підстригач працював також над 
актуальними математичними проблемами 
механіки, прикладної математики та інших 
суміжних наук, постійно шукав нові форми 
співробітництва науки і виробництва. 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Співголови:  
Панасюк В.В. (Україна), Самойленко А.М. (Україна) 

Заступники голови: 
Кіт Г.С. (Україна), Пташник Б.Й. (Україна) 

Вчені секретарі: 
Пелих В.О. (Україна), Попович В.С. (Україна) 

 

Члени Програмного комітету: 
Амбарцумян С.О. (Вірменія), Андрейків О.Є. (Україна), 
Бербюк В.Є. (Швеція), Бернік В.І. (Білорусь),  
Боголюбов М.М. (Росія), Божидарнік В.В. (Україна),  
Бостром  А. (Швеція), Бурак Я.Й. (Україна),  
Ван Хейст Г. (Нідерланди),  Вірченко Н.О. (Україна), 
Войтович М.М. (Україна), Гачкевич О.Р. (Україна), 
Глушков Є.В. (Росія), Горбачук М.Л. (Україна), 
Григоренко О.Я. (Україна), Григоренко Я.М. (Україна), 
Гриліцький Д.В. (Україна),  Грінченко В.Т. (Україна), 
Гудрамович В.С. (Україна), Гузь О.М. (Україна),  
Дзюба А.П. (Україна), Дубінський Ю.А. (Росія),  
Есламі M.Р. (Іран), Івасишен С.Д. (Україна),   
Жанг Ч. (Німеччина), Жао Я-Пу (Китай),  
Зарічний М.М. (Україна), Каленюк П.І. (Україна), 
Калоєров С.О. (Україна), Камінський А.О. (Україна), 
Карнаухов В.Г. (Україна), Ковальов О.М. (Україна), 
Королюк В.С. (Україна),  Крисько В.А. (Росія),  
Кубенко В.Д. (Україна), Кубік Я. (Польща),  
Курпа Л.В. (Україна), Кушнір Р.М. (Україна),  
Лобанов Л.М. (Україна), Луковський І.О. (Україна),  
Ма Ч.-Ч. (Тайвань), Маденсі Е. (США),  
Макаров В.Л. (Україна), Матисяк С. (Польща), 
Мелешко В.В. (Україна), Можаровський В.В. (Білорусь), 
Морачковський О.К. (Україна), Назарчук З.Т. (Україна), 
Немировський Ю.В. (Росія), Ніколаєв О.Г. (Україна), 
Няшин Ю.І. (Росія), Осадчук В.А. (Україна),  
Перестюк М.О. (Україна), Підстригач В.Я. (Німеччина), 
Победря Б.Ю. (Росія), Попов В.Г. (Україна),  
Попов Г.Я. (Україна), Рущицький Я.Я. (Україна), 
Саврук М.П. (Україна), Савула Я.Г. (Україна), 
Саркисян В.С. (Вірменія), Северин А. (Польща),  
Селезов І.Т. (Україна), Сладек Я. (Словаччина), 
Сторожев В.І. (Україна), Сулим Г.Т. (Україна), 
Тарлаковський Д.В. (Росія), Улітко А.Ф. (Україна), 
Федик І.І. (Росія), Фільштинський Л.А. (Україна), 
Хорошун Л.П. (Україна), Хруслов Є.Я. (Україна),  
Чапля Є.Я. (Україна), Шарко В.В. (Україна), 
Шевченко В.П. (Україна), Шевченко Ю.М. (Україна), 
Шульга М.О. (Україна), Ясній П.В. (Україна). 



 

Організаційний комітет  

Кіт Г.С., Кушнір Р.М., Пташник Б.Й. 
(співголови), 

Пелих В.О., Попович В.С.  
 (заступники голови), 

Пакош В.С., Шаваровський Б.З. 
(вчені секретарі) 

 
Адреса Організаційного комітету: 
ІППММ НАНУ, вул. Наукова, 3-б, 

м. Львів, 79060, Україна, 
тел.:  (0322) 63-53-70, 63-90-33, 239-99-12 або 87 
факс:  (0322) 63-62-70 
e-mail:   conference@iapmm.lviv.ua    

confmath@iapmm.lviv.ua 
 

Додаткова інформація в Інтернеті: 
http://www.iapmm.lviv.ua 

 
 

Для участі у роботі конференції та опуб-
лікування короткого викладу тексту допові-
ді у збірнику матеріалів конференції необ-
хідно: 

• до 31 березня 2008 р. надіслати на адресу 
оргкомітету 2 примірники тексту доповіді, 
оформленого згідно з наведеними  у першо-
му повідомленні вимогами і видрукуваного 
на якісному принтері, та магнітний носій з 
даним текстом. Текст доповіді можна також 
переслати електронною поштою. Стильовий 
файл можна знайти в Інтернеті за адресою:  
http://www.iapmm.lviv.ua   

 

• до 25 квітня 2008 р. перерахувати      
ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України,           
ВДК у Франківському районі, на 
р/р № 35220016000197 в ГУДК у Львівській 
області МФО 825014 ЗКПО 03534430 за 
кожного учасника оргвнесок у розмірі 
250 грн. (для студентів та аспірантів – 
125 грн.) обов’язково з поміткою “Оргвнесок 
(прізвище, ім’я, по батькові) за участь у 
роботі МНК СПММ” та надіслати на адресу 
Оргкомітету копію платіжного доручення 
або квитанції поштового переказу з 
вказівкою прізвища учасника конференції. 

Внесок охоплює організаційні витрати, 
затрати на видання програми та збірника 
матеріалів конференції, культурну програму, 
зв’язок, каву і чай в перервах та участь в 
офіційному прийомі. 

Програма конференції складатиметься з  
пленарних (30 хв.), секційних (15 хв.) та 
стендових доповідей. 

Повідомлення про включення доповіді до 
програми конференції, вимоги щодо її 
представлення та регламент роботи конфе-
ренції буде розіслано учасникам до 15 квітня 
2008 р. 
Поселення учасників конференції планується 

в готелях: 

“Львів” (http://www.hotel.lviv.ua),  
“Гетьман” (http://www.inlviv.info/hotels/hotel_hetman), 
“Супутник”(http://www.suputnyk.com), 
“Перлина”(http://www.lviv-prestige-school.com.ua/ hotel). 

Про потребу замовлення місця в готелі 
просимо до 30 квітня 2008 р. повідомити 
Оргкомітет факсом, телефоном чи e-mail. 

 

Відділення математики НАН України  
Західний науковий центр  

НАН України та МОН України 
Інститут прикладних проблем  механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача  
Львівський національний університет  

ім. Івана Франка 
Українське товариство з механіки руйнування 

матеріалів 
 

 

Міжнародна наукова конференція 
 

Сучасні проблеми 
механіки та математики 

 
присвячена 80-річчю від дня народження 

академіка НАН України 
Ярослава Степановича Підстригача 
та 30-річчю заснованого ним Інституту 

прикладних проблем механіки і математики 
 

 25 – 29 травня 2008 р. 
Львів, Україна 

 
 

Друге  інформаційне повідомлення 
 

 


