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ПАМ’ЯТІ
ЛЕВА АРОНОВИЧА СИНИЦЬКОГО

11 жовтня 2009 р. пішов з життя заслужений діяч науки і техніки України,
заслужений професор ЛНУ ім. Івана Франка, доктор технічних наук, професор кафедри
радіофізики Лев Аронович Синицький.
Л. А. Синицький народився 12 серпня 1924 року у Харкові. Там пройшло його
дитинство, там він вчився в середній школі, пізніше на робфаці, який закінчив у 1941 р.
Потім була війна, евакуація на Схід і навчання у Ленінградському інституті авіаційного
приладобудування, який під час війни знаходився у Ташкенті. Після закінчення
інституту, в 1949 році, Л. А. Синицького направляють на роботу у Львів на завод п/с
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№ 49, який тоді підпорядковувався Міністерству авіаційної промисловості (потім – завод
«Львівприлад»). Тоді ж Л. А. Синицький під керівництвом професора Львівського
політехнічного інституту К. Б. Карандеєва розпочав свою наукову діяльність, поєднуючи
її з роботою в конструкторському бюро заводу. У 1954 р. він захистив кандидатську
дисертацію “Деякі питання розрахунку і застосування нелінійних кіл у вимірювальній
техніці”.
З 1955 р. Л. А. Синицький починає працювати на посаді старшого наукового
співробітника в Інституті машинознавства та автоматики АН УРСР (з 1963 р. – Фізикомеханічний інститут АН УРСР).
У 1964 р. Л. А. Синицький переходить на викладацьку роботу у Львівський
університет ім. Івана Франка. З цього моменту і до останніх днів його діяльність
пов’язана з кафедрою теоретичних основ електрорадіотехніки (тепер кафедра
радіофізики факультету електроніки), де він працював спочатку доцентом, а потім
професором. З 1981 р. по 1991 р. Л. А Синицький був завідувачем кафедри.
У 1971 Л. А. Синицький захистив докторську дисертацію “Методи аналізу
усталених режимів у нелінійних електричних колах”. Його дисертація суттєво просунула
вперед питання якісної теорії нелінійних електричних кіл. Почалось становлення
наукової школи Л. А. Синицького. Численні учні розвивали і поглиблювали наукові ідеї
свого вчителя.
У науковому доробку Синицького Л. А. понад 300 друкованих праць (з них –
7 монографій), багато з яких широко відомі як на Україні так і за її межами. Під його
керівництвом підготовлено і захищено понад 30 кандидатських та 7 докторських
дисертацій. Він один із засновників відомої львівської наукової школи з теорії
електричних кіл. Ним внесено вагомий внесок у якісну теорію нелінійних електричних
кіл та систем, як неперервних так і дискретних, теорію нелінійних коливань, чисельні
методи розрахунку динамічних об’єктів. На основі методів, розроблених
Л. А. Синицьким, створено десятки високоефективних програм, які використовувалися у
складі систем аналізу і проектування радіоелектронної апаратури на багатьох
підприємствах військово-промислового комплексу колишнього СРСР.
У 1994 р. указом Президента України йому присвоєне високе звання
“Заслужений діяч науки і техніки України”.
У 2007 році Вчена Рада університету присвоїла професору Синицькому Л. А.
звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана
Франка”.
Професор Синицький Л. А. був видатним педагогом та блискучим лектором.
Його лекції любили слухати студенти, аспіранти, колеги по роботі. Його виступи на
конференціях та симпозіумах завжди викликали значний інтерес у слухачів.
Багато сил та енергії віддав Л. А. Синицький збірнику “Теоретична
електротехніка”, головним редактором якого він був протягом десяти років. У великій
мірі, саме завдячуючи Леву Ароновичу, збірник “Теоретична електротехніка” став одним
із найавторитетніших видань колишнього СРСР у галузі електротехніки, електроніки та
моделювання.
Лев Аронович був відкритою, доброзичливою та надзвичайно інтелігентною
людиною. Він заслужено користувався любов’ю та повагою усіх, хто його знав. Світла
пам’ять про нього буде жити з нами.

