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           Іван Ілліч Данилюк народився 3 грудня 1931 року в селі Рашкові Городенківського району Івано-

Франківської області. Навчаючись у Городенківській СШ № 1, був активним читачем Городенківської 

районної бібліотеки.  

У 1955 році закінчив механіко-математичний факультет Львівського університету ім. І. Франка і 

вступив до аспірантури Математичного інституту ім. В.А. Стєклова АН СРСР. У 1958  захистив 

кандидатську дисертацію й отримав направлення на роботу до теоретичного відділу Інституту 

гідродинаміки Сибірського відділення АН СРСР. Тема дисертації – «Некоторые свойства решений 

эллиптических систем первого порядка и краевые задачи». У 1963 році захистив докторську дисертацію на 

ступінь доктора фізико-математичних наук за темою «Исследование по теории краевых задач для 

эллиптических уравнений (плоский и осесимметрический случай)». 

На запрошення Академії наук УРСР він повертається в Україну, де з 15 січня 1965 року обіймає 

посаду заступника директора з наукової роботи Інституту математики АН УРСР (м. Київ), а згодом очолює 

в Донецьку новостворений Обчислювальний центр АН УРСР, який у 1970 році було перейменовано на 

Інститут прикладної математики і механіки (ІПММ) АН УРСР. У 1965 році І.І. Данилюк – професор, а 17 

грудня 1965 року його обирають членом-кореспондентом АН УРСР. 

Директором  Інституту І. І. Данилюк працював до 1974 року. За цей час створив сучасний 

академічний науковий заклад, де під проводом відомих учених – академіка Я.Б. Лопатинського, членів-

кореспондентів АН України І.І. Гіхмана, Г.Д. Суворова, П.В. Харламова, велися актуальні дослідження з 

фундаментальних проблем математики та механіки. 

1988 року його було обрано академіком АН УРСР. Того ж року прийняв участь у Міжнародній 

конференції в Чехословаччині. 

І.І. Данилюк отримав важливі результати у теорії крайових задач Рімана-Гільберта для аналітичних 

функцій на площині за дуже слабких припущень на коефіцієнти задачі та якісні характеристики межі 

області; за аналогічних умов побудував теорію сингулярних інтегральних рівнянь. Результати цих 

досліджень увійшли до  його монографії «Нерегулярные граничные задачи на плоскости» (1975). 

Другим напрямком наукової діяльності І.І. Данилюка були задачі з вільними межами, що виникають 

у гідродинаміці. Для дослідження цих задач він розробив теоретико-функціональний та варіаційний методи. 

Результати досліджень опублікував у монографії «Об интегральных функционалах с переменной областью 

интегрирования» (1972). Згодом цю книгу було перевидано англійською мовою у США. Запропоновані  

підходи учений застосував при вивченні теплофізичної задачі Стефана з вільною межею, зокрема, для 

доведення існування класичних розв’язків квазістаціонарних задач. 

Науковий доробок І.І. Данилюка складається зі 145 наукових статей, у яких можна знайти яскраві 

приклади тонких аналітичних побудов, глибокого розуміння суті труднощів, що потребують дослідження і 

нетривіальних ідей щодо їх подолання. Частину цих робіт опубліковано у книзі його вибраних праць 

(Данилюк И.И. Избранные труды. – К.: Наукова думка, 1995. – 287 с.). Ця книга представлена на виставці. 

За великі заслуги у розвитку науки та підготовки наукових кадрів І.І. Данилюк нагороджений 

орденом «Знак пошани» і медалями. Підготував 18 кандидатів і 4 доктори наук. 

Його роботи публікувалися у працях міжнародних конгресів математиків, широко відомих за 

межами України. І.І. Данилюк був не тільки видатним вченим, але й великим патріотом України. Він усіляко 

сприяв розвиткові науки в Україні, зокрема, з ініціативи академіків І.І. Данилюка та Я.С. Підстригача у 

Чернівцях було відкрито науковий відділ ІПММ АН УРСР (1988).  

5 листопада 1988 року І.І. Данилюк помер, похований у місті Донецьку. Меморіальна дошка 

І.І. Данилюка встановлена на стіні ІПММ НАН України. Його ім’я носить одна з аудиторій математичного 

факультету Донецького національного університету.  

В експозиції представлені книги, наукові збірники, періодичні видання про життя і творчість видатного 

українського математика. 

http://www.iamm.ac.donetsk.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0

