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Степанець Олександр Iванович
видатний український учений, доктор фiзико-математичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України, Заслужений дiяч науки i технiки України

(1942–2007)

24 травня мало виповнитися 75 рокiв видатному вченому, педагогу, на-
ставнику – Олександру Iвановичу Степанцю. З сумом усвiдомлюємо, що
майже 10 рокiв, як перестало битися його серце, i вiдчуваємо, яку величезну
роль в нашому життi зiграла приналежнiсть до кругу цiєї видатної особи-
стостi. Ми знову i знову висловлюємо шану видатному вченому, педагогу,
людинi.

Олександр Iванович народився на Чернiгiвщинi у родинi сiльського вчите-
ля. Закiнчивши з медаллю Комарiвську середню школу, Олександр Iванович
вступив на механiко-математичний факультет Київського державного унiвер-
ситету iменi Тараса Шевченка.
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Вже пiд час навчання в унiверситетi пiд керiвництвом видатного вченого
Владислава Кириловича Дзядика вiн робив першi кроки у велику науку i
невдовзi пiд його ж керiвництвом блискуче захистив дисертацiю на здобуття
наукового ступеня кандидата, а згодом i доктора фiзико-математичних наук.
Його чудовi органiзаторськi та педагогiчнi здiбностi створювали умови для
його успiшної дiяльностi з пiдготовки та виховання висококвалiфiкованих мо-
лодих вчених. Вiн створив вiдому далеко за межами України, наукову школу
з теорiї наближення функцiй, яка має осередки у рiзних регiонах України.
Лише офiцiйно Олександр Iванович пiдготував i виховав 7 докторiв i 32 кан-
дидати наук. У своїх спогадах академiк Сергiй Миколайович Нiкольський,
колега i товариш Олександра Iвановича, вiдмiчає високий рiвень його моно-
графiй, якi дiйсно є в той же час гарними навчальними посiбниками для
молодих вчених i мiстять у доступнiй формi багато корисного для дослi-
джень матерiалу. Вiн є автором 7 монографiй, якi видавалися в Українi i
перевидавалися за кордоном англiйською мовою. Основнi науковi результати
Олександра Iвановича також опублiкованi в 190 наукових статтях. Впродовж
багатьох рокiв вiн очолював спецiалiзовану вчену раду iз захисту дисертацiй,
керував регулярними семiнарами з теорiї функцiй в Iнститутi математики
НАН України, був органiзатором ряду мiжнародних конференцiй з теорiї на-
ближень та її застосувань.

Олександр Степанець був головою видавничої ради Iнституту матема-
тики НАН України, вiдповiдальним редактором збiрникiв праць Iнституту
математики НАН України з теорiї наближення функцiй, членом редакцiйних
колегiй «Українського математичного журналу» та «Українського математи-
чного вiсника».

Далi, ми пропонуємо згадати основнi важливi дати наукового шляху вида-
тного українського вченого, доктора фiзико-математичних наук, професора,
члена-кореспондента НАН України, Заслуженого дiяча науки i технiки Укра-
їни Олександра Iвановича Степанця.

1965 р. — закiнчення механiко-математичного факультету Київського дер-
жавного унiверситету iменi Тараса Шевченка;

1969 р. — захист кандидатської дисертацiї «О некоторых линейных про-
цессах приближения функций»;

1974 р. — захист докторської дисертацiї «Исследования по экстремальным
задачам теории суммирования рядов Фурье»;

1981 р. — початок роботи на посадi завiдувача лабораторiї гармонiчного
аналiзу вiддiлу теорiї функцiй Iнституту математики НАН України;

Випуск №7, 2017 5



Пам’ятi Олександра Iвановича Степанця

1981 р. — вихiд з друку монографiї «Равномерные приближения триго-
нометрическими полиномами»;

1982 р. — присвоєння вченого звання професора;
1983 р. — запровадження нової бiльш загальної класифiкацiї перiодичних

функцiй, яка єдиним чином дозволяє ранжувати широкий спектр на основi
поняття узагальненої (ψ, β)–похiдної;

1987 р. — вихiд з друку монографiї «Классификация и приближение пе-
риодических функций»;

1990 р. — початок роботи на посадi завiдувача вiддiлу теорiї функцiй
Iнституту математики НАН України;

1996 р. — призначення на посаду заступника директора з наукової роботи
Iнституту математики НАН України;

1993 р. — обрання членом бюро Вiддiлення математики Нацiональної ака-
демiї наук України;

1997 р. — обрання членом-кореспондентом НАН України;
2002 р. — вихiд з друку монографiї «Методы теории приближений»;
2007 р. — обрання Почесним професором Слов’янського державного пе-

дагогiчного унiверситету.
2012 р. — в пам’ять про О. I. Степанця проведено Мiжнародну конфе-

ренцiю «Теорiя наближення функцiй та її застосування» у м. Кам’янець-
Подiльський (28 травня – 3 червня 2012 року);

2017 р. — в пам’ять про О. I. Степанця буде проведено Мiжнародну кон-
ференцiю «Теорiя наближення функцiй та її застосування» у м. Слов’янск
(28 травня – 3 червня).
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Є.С. Сiлiн, В.I. Бодра, О.В. Чуйко,
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