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НАУКОВИЙ ДОРОБОК ПРОФЕСОРА 
БОГДАНА ЛЮБОМИРОВИЧА ПЕЛЕХА 
З ТЕОРІЇ ТОНКОСТІННИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ 
ТА МЕХАНІКИ КОМПОЗИТІВ І ЙОГО РОЗВИТОК 
(до 70-річчя від дня народження) 
 

28 жовтня 2010 року виповнилось би 70 років від дня народження 
відомого українського вченого в галузі механіки деформівного твердого тіла, 
доктора фізико-математичних наук, професора Богдана Любомировича 
Пелеха, який неждано відійшов у вічність 9 липня 1995 року. 

Народився Б. Л. Пелех у містечку Санок (теперішня Польща). У 
1957 році закінчив навчання в середній школі № 1 м. Калуша Івано-Фран-
ківської області, куди сім’я переїхала у 1946 році, та вступив до Львівсько-
го державного університету імені Івана Франка на механіко-математичний 
факультет. Після закінчення в 1962 році з відзнакою університету за спе-
ціальністю «механіка» він поступив того ж року до аспірантури при універ-
ситеті, де під керівництвом відомого вченого в галузі теоретичних проблем 
механіки доктора фізико-математичних наук, професора М. П. Шереметьє-
ва займався питаннями теорії і розрахунку пластин і оболонок на базі 
узагальнених кінематичних гіпотез Кірхгофа – Лява, що склали основу 
його кандидатської дисертації (1965 р.). У ній він заклав основи загальної 
теорії анізотропних оболонок зі скінченною зсувною жорсткістю [12–14]. 

 

 
 

Богдан Любомирович Пелех (третій справа) з колегами під час наукової 
конференції (м. Кам’янець-Подільский, 1982 рік) 

 
Науково-педагогічну діяльність Б. Л. Пелех розпочав у 1965 році в 

Тернопільському філіалі Львівського політехнічного інституту (тепер 
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя) 
старшим викладачем, а потім доцентом, де викладав теоретичну механіку. 
З 1969 року він – старший науковий співробітник, а з 1971 до 1973 р. – 
керівник відділу математичної теорії деформації і руйнування тонкостінних 
елементів конструкцій очолюваного Я. С. Підстригачем Сектору математики 
і механіки Фізико-механічного інституту АН УРСР (тепер Фізико-механіч-
ний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України). 
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У листопаді 1970 р. Богдан Любомирович успішно захистив у Київ-
ському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка дисертацію на здобуття 
вченого ступеня доктора фізико-математичних наук на тему: «Деякі 
питання теорії і розрахунку анізотропних оболонок і пластин з низькою 
зсувною жорсткістю», у якій побудував узагальнену теорію оболонок на 
основі зсувної моделі С. П. Тимошенка в найбільш завершеній формі [15–
19, 30–32, 41–43, 49–51, 53, 62, 63, 96], за що йому в 1971 р. було присуд-
жено Республіканську премію ім. М. Островського в галузі науки і техніки. 
З січня 1973 р. до червня 1994 р. Б. Л. Пелех очолював відділ механіки 
тонкостінних елементів конструкцій Львівського філіалу математичної 
фізики Інституту математики АН УРСР (з вересня 1978 р. – Інститут 
прикладних проблем механіки і математики АН УРСР, а з грудня 1990 р. – 
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача 
НАН України). У 1974 році йому було присвоєно наукове звання професора. 
Останні роки життя Б. Л. Пелех працював професором Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу. 

Б. Л. Пелехом вперше в світовій практиці завершено побудову загаль-
ної лінійної теорії пружних анізотропних оболонок зі скінченною зсувною 
жорсткістю. Як підсумок робіт у цьому напрямку в 1973 році виходить у 
видавництві «Наукова думка» монографія «Теорія оболонок із скінченною 
зсувною жорсткістю» [1], що стала настільною книгою не тільки вчених у 
галузі теорії оболонок, а й інженерів-механіків з проектування конструкцій 
різноманітного цільового призначення.  

Детальний огляд праць стосовно досліджень з теорії та методів роз-
рахунку оболонок зі скінченною зсувною жорсткістю станом на той час 
наведений у ґрунтовній праці [20]. Підмічені закономірності деформування 
та розподілу за нормальною координатою компонент тензора напружень 
дозволили Б. Л. Пелеху спільно з учнями запропонувати нові підходи до 
побудови уточненої теорії пластин і оболонок з урахуванням граничних 
умов на лицевих поверхнях [5–7, 21–24], математично обґрунтувати нові 
алгоритми отримання розв’язувальних рівнянь та знаходження розв’язків 
задач про напружено-деформований стан. 

Виявлена статико-геометрична аналогія у співвідношеннях узагаль-
неної теорії податливої до трансверсального зсуву оболонок [25–29] дала 
змогу записати розв’язувальні рівняння у комплексній формі [30–34]. Це, в 
свою чергу, дозволило розв’язати низку практично важливих задач для 
пластин і оболонок з багатозв’язними серединними площинами і поверх-
нями [3, 11, 49]. 

Важливими з практичної точки зору є задачі термопружності оболо-
нок і пластин, оскільки значна кількість конструкцій із них експлуатуєть-
ся в умовах нерівномірного нагріву. Вагомі результати в цьому напрямку 
Б. Л. Пелехом разом із співавторами отримано в працях [35, 38] та ін. 

В процесі термообробки в тонкостінних елементах конструкцій можуть 
виникати значні температурні напруження. Це зумовлює необхідність ви-
бору оптимальних режимів термообробки, які забезпечували би порівняно 
низький рівень температурних напружень. Постановку та розв’язки екс-
тремальних задач термопружності для трансверсально ізотропних і триша-
рових циліндричних оболонок наведено в [1, 36, 37].  

Свою специфіку має проблема наявності в оболонках залишкових 
напружень, які можуть бути зумовлені технологічними та експлуатацій-
ними факторами. Питання, пов’язані з постановкою таких задач і відшу-
канням їх розв’язків, присвячені, зокрема, праці [39, 40]. 

Постановці та розв’язанню задач стійкості стержнів, пластин і обо-
лонок присвячені праці [41–48]. В них, зокрема, встановлено області засто-
совності класичної та узагальненої теорій в таких задачах. 

Вагоме місце в теорії тонкостінних елементів конструкцій займає 
проблема концентрації напружень біля отворів, включень і в кінцях тріщин. 
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Постановці задач про концентрацію напружень в оболонках і пластинах на 
основі узагальненої теорії, методам їх розв’язування присвячені монографії 
[2, 3] та праці [49–61]. У них також вироблено рекомендації щодо понижен-
ня рівня концентрації аж до повного її усунення.  

У книзі «Слоистые анизотропные пластины и оболочки с концентрато-
рами напряжений» [6] з позицій вищих наближень вперше розглянуто 

,m n{ } -апроксимації в теорії анізотропних пластин та оболонок. На цій осно-
ві послідовно розроблено ефективні методи визначення концентрації напру-
жень біля отворів і включень різної форми в пластинах та оболонках: варі-
аційні методи стосовно ортотропних пластин і метод скінченних елементів. 

Упродовж 1970–1980 рр. професором Б. Л. Пелехом розвивається новий 
напрямок – механіка контактної взаємодії тонкостінних елементів кон-
струкцій (балок, пластин, оболонок, в тому числі і багатошарових та тіл з 
покриттями). Ці задачі суттєво відрізняються від контактних задач теорії 
пружності з огляду на свою специфіку – один із розмірів принаймні одного 
елемента контактної пари співмірний з розміром області контакту. В пра-
цях Б. Л. Пелеха та його учнів [9, 10, 62–77] на основі розроблених нових 
математичних моделей та методів розв’язання контактних задач (варіаційні 
методи, метод зшивання розв’язків, методи інтегральних, інтегро-диферен-
ціальних та сингулярних рівнянь) отримано розв’язки задач про зовнішній 
та внутрішній контакт тонкостінних систем та виявлено принципово нові 
закономірності розподілу деформацій і напружень у контактуючих тонко-
стінних тілах. Досліджено також нетрадиційні класи контактних задач зно-
шування матеріалів, мікрогеометрії контактуючих поверхонь, ослабленої 
адгезії між шарами, фрикційного розігріву контактуючих тіл. Клас задач, 
які класифікуються як контактні задачі будівельної механіки, досить важ-
ливі з інженерної точки зору для сучасного будівництва та складають 
основу фундаментальної книги «Контактные задачи теории упругих анизо-
тропных оболочек» [5], яка і нині є однією з кращих у світовій літературі з 
теорії оболонок. У цій монографії запропоновано апроксимаційний процес 
побудови довільних наближень теорії анізотропних оболонок і пластин. 
Сформульовано відповідні математичні теореми методу апроксимації функ-
цій за виконання граничних умов для функцій переміщень і їх похідних на 
лицьових поверхнях оболонок. Розглянуто задачі узагальненої теплопро-
відності шаруватих ортотропних оболонок і пластин. На цій основі система-
тизовано та розглянуто класи контактних задач для ортотропних цилінд-
ричних оболонок (осесиметричні, асиметричні, обернено-симетричні задачі 
при контакті оболонок з жорсткими твердими тілами і штампами, пружний 
контакт оболонок між собою, визначення міжшарових напружень за дії як 
силових, так і температурних полів). 

У 1980–1982 рр. професором Б. Л. Пелехом було проведено цикл науко-
вих досліджень з механіки руйнування композитних матеріалів [78–88]. 
Ним сформульовано новий критерій руйнування з урахуванням дисипа-
тивних процесів на границях розділу фаз у композиційному матеріалі з 
тріщинами, який є узагальненням класичного принципу Гріффітса [80]. 
Таке узагальнення дало змогу розв’язати низку нових проблем механіки 
руйнування, зокрема проблем гальмування та зупинки тріщин у магіст-
ральних трубопроводах. Запропоновано проект магістрального трубопро-
воду з анізотропними багатошаровими вставками-поглиначами енергії 
руйнування. Розвинутий також напрям у механіці композиційних мате-
ріалів, пов’язаний з урахуванням різноманітних недосконалостей та 
дефектів на границі розділу фаз. 

З 1980 року починаються цілеспрямовані дослідження в галузі фізико-
хімічної механіки композитних матеріалів та елементів конструкцій із них, 
а також тіл з тонкими покриттями – новому пріоритетному напрямі на 
пограниччі наук, якому присвячена монографія «Контактные задачи для 
слоистых элементов конструкций и тел с покрытиями» [7]. 
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В експлуатаційних умовах тонкостінні елементи конструкцій дуже 
часто піддаються дії динамічних навантажень, зокрема вібраційних. Деякі 
аспекти динаміки та віброзахисту оболонкових конструкцій розглянуті в 
працях [89–99]. 

Характерною рисою дослідницької діяльності Б. Л. Пелеха є поєднання 
наукових розробок як в галузі теорії, так і в галузі фізичного експерименту 
[96–99]. У 1979 році ним опублікована праця «Основы электромагнитного 
метода исследования напряжений в анизотропных средах» [4], а у 1990 році 
– монографія «Экспериментальные методы исследования динамических 
свойств композиционных структур» [8]. 

Наукові результати професора Б. Л. Пелеха поруч з високим теоре-
тичним рівнем мали прикладне значення, що засвідчує низка авторських 
свідоцтв [100–108]. Вони були використані в науково-дослідних установах, 
конструкторських бюро та промислових підприємствах. 

Отримані Б. Л. Пелехом та створеною ним школою фундаментальні 
результати з некласичних моделей деформування оболонок і пластин, ме-
ханіки контактної взаємодії деформівних структур, стійкості тонкостінних 
конструкцій та концентрації напружень в них, а також механіки композит-
них структур і проблем динаміки та демпфування в елементах конструкцій 
отримали широке визнання науковців як в Україні, так і за її межами. 
Вони неодноразово доповідалися на престижних вітчизняних і міжнародних 
наукових конференціях, опубліковані у понад 300 працях, у тому числі в 9 
монографіях, і є вагомим доробком в теорію тонкостінних елементів і меха-
ніку композитів. У 1991 р. він був удостоєний Премії Національної академії 
наук України ім. О. М. Динника. 

Б. Л. Пелех приділяв значну увагу підготовці наукових кадрів. Під йо-
го керівництвом було захищено 24 кандидатські дисертації, четверо його 
учнів уже захистили докторські дисертації (О. В. Максимук, М. В. Марчук, 
М. А. Сухорольський, В. І. Шваб’юк). Він є автором навчального посібника 
«Обобщенная теория оболочек» [11], в основу його покладено спеціальний 
курс з некласичної теорії оболонок, який Богдан Любомирович читав 
студентам механіко-математичних факультетів Львівського та Донецького 
університетів. 

Професор Б. Л. Пелех проводив велику науково-організаційну роботу. 
Він був членом Бюро Наукової Ради з механіки конструкцій з компози-
ційних матеріалів НАН України, секції теорії оболонок Наукової Ради з 
міцності та пластичності АН СРСР, секції «Динаміка та стійкість» Наукової 
Ради з механіки деформівного твердого тіла НАН України, керівником 
секції «Фізико-хімічна механіка композиційних матеріалів» Наукового 
Товариства ім. Т. Г. Шевченка. 

Б. Л. Пелех був ініціатором проведення низки Всеукраїнських, Все-
союзних і Міжнародних семінарів, науково-технічних конференцій і сим-
позіумів з актуальних проблем механіки тонкостінних конструкцій та 
композитних матеріалів. 

Богдан Любомирович Пелех був вченим з широким діапазоном знань, 
ідей. Серед його учнів були не тільки механіки, але й математики, фізики, 
хіміки, випускники технічних вузів. Йому було притаманне постійне роз-
ширення наукових напрямків. Започатковані ним напрямки досліджень 
отримали своє продовження в працях учнів, про що свідчать, зокрема, 
опубліковані ними 3 монографії [109–111]. В [109] запропонована та мате-
матично обґрунтована нова змішана схема методу скінченних елементів в 
переміщеннях і контактних напруженнях для розрахунку шаруватих ком-
позитних оболонок і пластин з ідеальним та недосконалим контактами на 
поверхнях розділу. Наведено опис розробленого відповідного оригінального 
об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення для розрахунку плоских і 
криволінійних шаруватих структур. Подані розв’язки низки як модельних, 
так і нових задач визначення напружено-деформованого стану шаруватих 
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оболонок і пластин, в тому числі за наявності областей недосконалого 
міжшарового контакту. У монографії [110] розглянуто математичні моделі 
для тонкостінних конструкцій з урахуванням особливостей механічної 
поведінки композиційних матеріалів стосовно задач концентрації напру-
жень, контактної взаємодії, в тому числі зі зношуванням та ефективні 
аналітичні, варіаційні, числово-аналітичні методи розв’язування широкого 
класу задач. В [111] запропоновано математичні моделі та ефективні методи 
розрахунку напружено-деформованого стану та оцінки роботоздатності 
елементів конструкцій із композиційних матеріалів у нафтогазовій 
промисловості. 
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