БРЖЕЧКА Володимир Фомич
Бржечка Володимир Фомич народився 25 лютого
1891 р. в м. Здолбунів Волинської губернії (нині Рівненської області). Середню освіту отримав в Харківському
комерційному училищі. В 1916 р. закінчив фізико-математичний факультет Харківського університету.
В 1917 р. Володимир Фомич розпочав викладацьку
діяльність: спочатку викладає математику в середніх навчальних закладах Харкова, з 1920 р. – на підготовчих
курсах Харківського технологічного інституту, а починаючи з березня 1921 р. викладає в ХТІ.
Бржечка Володимир Фомич очолював кафедру вищої математики з
1923 р. до самої смерті (7.03.1954 р.) спочатку в ХТІ, з 1930 р. – в МеханікоМашинобудівному інституті, і, за сумісництвом, в електротехнічному інституті,
а з січня 1950 р., після об’єднання цих учбових закладів, - в ХПІ ім. В. І. Леніна.
Наведена інформація представлена в усіх варіантах офіційної біографії
Володимира Фомича, але відомості про те, що він, нехай і нетривалий час,
працював на кафедрі вищої математики Харківського інституту інженерів
комунального будівництва невідомі широкому загалу.
В роки Великої вітчизняної війни, а саме з березня 1944 р. по жовтень
1945 р. Бржечка В. Ф. очолював кафедру математики Харківського інституту
інженерів комунального будівництва.
В 1939 р. Бржечка В. Ф. здобув науковий ступень доктора фізико-математичних наук, з 1923 р. – професор математики.
Володимир Фомич – видатний математик, автор понад 30 наукових робіт,
присвячених наближеним методам математичного аналізу, ортогональних поліномів, екстремальних властивостей поліномів. Серед найбільш відомих робіт
можна виділити:
– О наименьшем уклонении от нуля в данном интервале монотонного
полинома при заданном значении второй производной в
какой-либо точке интервала // Зап. Харьков. Матема.обва. 1928. Т.2;
– Sur la variation minimale du polynome Pn(x)
monotone dans l’itervale (-1, +1), dons les drives sont
donnes // Зап. Харьков. матем. об-ва. 1929. Т. 3 (співав.);
– Об одной экстремальной задаче // Зап. Харьков.
матем. об-ва. 1940. Т. 16;
– Об одном классе полиномов, ортогональных на
двух конечных симметричных интервалах // Зап.
Харьков. матем. об-ва. 1940. Т. 17;
– О функции Больцано // УМН, 1949. Т. 42(30).

