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Василь  Кирилович  Романко 
(28.12.1936 – 27.09.2012) 

 
 

«Усе своє життя я добросовісно і 
багато працював. І вважаю, що лише 
завдяки великій праці можна стати 
висококваліфікованим фахівцем, зреш-
тою, потрібним людям, суспільству». 

В. К. Романко  
 

27 вересня 2012 року на 76-му році життя відійшов у вічність Василь 
Кирилович Романко – відомий учений у галузі теорії крайових задач для 
рівнянь із частинними похідними та диференціально-операторних рівнянь, 
видатний педагог, професор Московського фізико-технічного інституту (МФТІ), 
іноземний член редколегії журналу «Математичні методи та фізико-механічні 
поля». 

В. К. Романко народився в Україні, у м. Городенка Івано-Франківської 
області. Після закінчення Городенківської СШ №1 з 1955 р. по 1960 р. навчався 
на фізико-математичному факультеті Чернівецького університету. Отримавши 
диплом з відзнакою і маючи вже певні наукові результати, одержані при 
виконанні дипломної роботи, В. К. Романко в 1960 р. вступає до аспірантури 
Математичного інституту імені В. А. Стєклова АН СРСР (м. Москва) за 
спеціальністю «диференціальні рівняння». Науковим керівником аспіранта став 
професор Дезін О. О., який відіграв велику роль у формуванні В. К. Романка як 
науковця та як громадянина. Після закінчення аспірантури В. К. Романка 
скеровують на роботу асистентом кафедри вищої математики одного з 
найпотужніших вищих навчальних закладів СРСР – Московського фізико-
технічного інституту, де він працював до останніх днів життя. 

У 1964 році В. К. Романко захистив кандидатську дисертацію «Граничные 
задачи для некоторых неклассических операторов», а у 1983 р. він став 
доктором фізико-математичних наук, захистивши дисертацію «Граничные 
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задачи для общих дифференциальных операторов с выделенной переменной». 
Вчене звання професора йому було присвоєно в 1989 р. Його науковий доробок 
складають понад 80 журнальних статей. 

У своїх наукових працях В. К. Романко розробив нові методи дослідження 
розв’язності та спектральних властивостей крайових задач для лінійних дифе-
ренціальних та диференціально-операторних рівнянь і систем рівнянь. Зокрема, 
продовжуючи дослідження свого вчителя О. О. Дезіна, він на прикладі багатьох 
задач показав, що для опису всіх коректних крайових задач для заданого ліній-
ного диференціального оператора із частинними похідними необхідно залучати, 
крім локальних умов, також нелокальні умови. Дослідження В. К. Романка були 
розвинуті та доповнені у працях багатьох його учнів. 

Багато сил і часу В. К. Романко віддавав педагогічній роботі у Московсько-
му фізико-технічному інституті та Московському міському психолого-педагогіч-
ному університеті, написанню підручників і посібників для студентів вищих 
учбових закладів. На основі своїх лекцій він створив два навчальні фільми, які 
демонструвалися на навчальному каналі Московського телебачення. Викладач 
найвищої кваліфікації, вимогливий і принциповий, доброзичливий і товарись-
кий, він користувався великою повагою та авторитетом серед студентів, викла-
дачів і співробітників.  

У 2003 році В. К. Романкові була присуджена премія уряду Російської 
Федерації в галузі освіти за книги для студентів фізико-технічних й інже-
нерно-фізичних спеціальностей університетів: 
 1. Романко В. К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчис-

ления. – Москва: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 344 с. 
 2. Романко В. К., Агаханов Н. Х., Власов В. В., Коваленко Л. И. Сборник задач 

по дифференциальным уравнениям и вариационному исчислению / Под 
ред. В. К. Романко. – Москва: ЮНИМЕДИАСТАЙЛ, 2002. – 256 с. 
 
Окрім того, він написав ще такі навчальні посібники: 

 4. Романко В. К. Разностные уравнения. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2006. 

 5. Романко В. К. Курс теории вероятностей и математической статистики для 
психологов. – Москва: МГППИ, 2000. 

 6. Романко В. К. Статистический анализ данных в психологии. – Москва: МГППИ, 
2006. 

Працюючи в Москві, В. К. Романко ніколи не забував Україну і свою рідну 
Городенку на Івано-Франківщині, де він у колі родини та друзів з юних літ 
часто проводив відпустку, черпаючи там натхнення для нових творчих звер-
шень. 

Своїми науковими та педагогічними здобутками В. К. Романко 
щиросердечно ділився зі своїми українськими колегами. Багато математиків 
західних областей України упродовж свого наукового зростання відчували 
велику підтримку професора Романка В. К. як авторитетного фахівця, 
консультанта чи офіційного опонента на захистах дисертацій. 

В. К. Романко часто відвідував Львів. На запрошення Львівського націона-
льного університету імені Івана Франка він читав тут курс лекцій з 
розроблюваної ним наукової тематики. 

Василь Кирилович назавжди залишиться у пам’яті його студентів, учнів, 
колег як талановитий учений, зразковий педагог, прекрасна й чуйна людина, 
великий патріот України. 
 
 

Ю. А. Дубінський, С. Д. Івасишен, В. С. Ільків,  
П. І. Каленюк, В. М. Кирилич, Г. С. Кіт, В. В. Крехівський, 
Р. М. Кушнір, В. О. Пелих, Б. Й. Пташник 
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У вінок пам’яті складаємо окремі відгуки студентів  
Московського фізико-технічного інституту 

 і Московського міського психолого-педагогічного університету зі сторінки  
http://wikimipt.org/wiki/Романко_Василий_Кириллович  

(зі збереженням стилю та орфографії) 
2012-11-25 22:33:27. Вёл у меня матан и диффуры на втором курсе. 

Благодаря ему я полюбил математику. К нему как к отцу всегда можно было 
обратиться за советом или просто поговорить. Очень любил всякие афёры со 
студентами, на экзаменах спасал кого мог. Я бы вернул его в список действующих 
преподавателей; таких, как он, нельзя забывать! 

2012-11-10 01:28:33. А когда мы учились (1993) и он был нашим лектором и 
семинаристом по дифурам, он открывал дверь в аудиторию легким ударом ноги, 
входил как гангстер, в темно-синем костюме, с легкой залысиной и зачесанными 
назад темными волосами. Небрежно бросал на стол портфель и окинув аудиторию 
слегка ленивым, но проницательным взглядом, спрашивал:«Ну что, парни, готовы к 
занятиям?» На сдаче заданий дрючил нещадно, но любой студент из нашей группы 
готов был шею перегрызть за него.  

ФРТК 97. группа 113 

2012-10-20 02:42:47. Добавьте, пожалуйста, что заведовал кафедрой Матема-
тики в МГППУ с 1997 года. Он многих многих студентов научил статистике, а его 
учебник по мат. методам в психологии - книжка на века 

2012-10-03 18:32:01. Земля ему пухом. Хороший мужик был. Когда он препо-
давал, я любил матан и диффуры. 

2012-07-01 23:41:47. … мега старичок! долгих лет жизни Василию Кириллови-
чу! теперь могу сказать что он мне протащил всю сессию на кафедре вышмата за 
4й семестр!!!!люблю, всегда помню, уважаю, повторяю - долгих вам лет жизни и 
побольше числом!) 

2012-06-03 14:57:27. …тоже у него был, сначала испугался ещё - похож он на 
профессора Мориарти из Шерлока Холмса))), а оказался добрым, любит классику (я 
готовился по Фихтенгольцу - принимает на ура. не все так спокойно относятся к 
этому}. Долгих лет жизни Василию Кирилловичу!  

2011-06-21 12:24:04. Спасибо Вам большое! Вы спасли меня!!! 

2011-02-02 11:50:01. Один из лучших преподавателей на Физтехе! влюбилась 
в него давно :) он такой клевый! Наверное, диффуры я знаю лучше всего из всей 
физтеховской программы, благодаря ему. Жаль, что ВК со своими бывшими студен-
тами при встрече общается только «здравствуйте-здравствуйте», так бы хотелось с 
ним еще поболтать :) Здоровья и успехов Вам, Василий Кириллович! Вы супер :) 

2011-01-11 17:14:32. … препод очень классный и человек замечательный 

2010-10-29 15:07:07. Тоже из Вышки, полностью согласен, отличный препод. 
На самом деле объясняет очень сложный предмет на сверхдоступном уровне … 

2010-01-14 01:52:29. А я из Вышки. Романко вёл у нас диффуры, и он 
божественен. Бывает, выходит из себя. Да, иногда может в сердцах обозвать 
идиотом или болваном, даже когда человек говорит ему вполне внятные вещи. На 
экзаменах не валит.  

2009-12-12 22:28:17. Василий Кириллович классный семинарист и лектор, и 
как человек отличный, всегда поможет, он не любит, когда его обманывают. 

2009-06-01 12:36:41. … юмор у него клёвый. Все время на семинарах ржали. 
Любит уверенных и настойчивых. Добрый-добрый, в меру принципиален и действи-
тельно любит пакостить тем, кто его обижает)) Для своей группы он дед мазай) 

2007-05-09 02:56:4. Отличный профессор, звезда профессуры 2го курса. Все 
четко, складно, со слегка заметным украинским акцентом … .  

2005-06-03 19:22:58. По-моему, Василий Кириллович даже обезьяну научит 
дифуры решать. И, кстати, если ты заслужил у него уважения, подшучивать над 
тобой он не будет никогда. Дифуры у меня были уже давно, но каждый раз, когда 
его встречаю в институте, у меня такая щенячья радость:-) 

03/10/2003. Ну, ооочень любопытный экзепляр:) Очень порядочный, но стро-
гий товарищ. Может и выдрать, ну что поделать, если он так обажает свою матема-
тику?:)) 

http://wikimipt.org/wiki/

