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Життя та діяльність академіка А.Н. Динника.

Олександр Миколайович Динник народився 19(31) січня 1876
р. у м. Ставрополі. Його батько, Микола Якович Динник, був
високоосвіченою людиною, палким любителем природи, що глибоко
цікавився дослідженнями Кавказу. Працював він викладачем фізики
в Ставропольській гімназії. Мати Олександра Миколайовича
закінчила Вищі жіночі курси в Петербурзі і викладала природничі
науки.

Початкову освіту О.М. Динник одержав у Ставропольській
гімназії. Закінчивши її в 1894 р., він вступив до Новоросійського
університету у м. Одесі на фізико-математичний факультет, а з
другого курсу вчився в Київському університеті, який закінчив у
1899 р. За твір "Очерк учения о намагничении" студент О.М. Динник
був нагороджений золотою медаллю і премією імені Пирогова.

Відразу ж після закінчення університету він став лаборантом
по фізиці в тільки що організований Київський політехнічний
інститут, де в листопаді 1907 р. був обраний викладачем для
керівництва практичними заняттями студентів по механіці з
упорядкуванням у посаді лаборанта по фізиці. 30 травня 1908 р.
О.М. Динник блискуче витримав іспит при Новоросійському
університеті на одержання наукового ступеня магістра механіки,
після чого припинив роботу на кафедрі фізики і почав керувати
практичними заняттями студентів по курсу опору матеріалів.

У перші роки своєї роботи в Київському політехнічному
інституті О.М. Динник відвідував лекції з інженерних дисциплін і
цілком засвоїв усю програму, отримавши таким чином закінчену
інженерну освіту, котра  зацікавила його своїм практичним ухилом.
Одночасно з цим, він читав лекції на Вищих жіночих курсах у Києві.

У цей ранній період своєї наукової діяльності О.М. Динник
написав ряд статей і монографію "Удар и сжатие упругих тел", яка
відразу ж принесла йому широку популярність, як видатна робота. У
ній автор уперше дає рішення задачі для випадку лінійного контакту
і визначає величини максимальних дотичних напруг та положення
точок, у яких вони виникають.

У січні 1910 р. Олександр Миколайович виїхав у наукове
відрядження за кордон, де займався дослідженням вигину платівок.
Ці дуже цікаві задачі вирішені О.М. Динником на два роки раніше,
ніж Браян вирішив (1912 р.) лише один окремий випадок стійкості
круглої платівки з забитим краєм. О.М. Динник установив, таким
чином, пріоритет вітчизняної науки в рішенні такого роду задач.

Повернувшись із закордонного відрядження, О.М. Динник
блискуче захистив у 1910 р. у Київському політехнічному інституті



4

дисертацію "Удар и  сжатие упругих тел", опубліковану в 1909 р.
Після захисту дисертації він був затверджений у званні ад'юнкта
прикладної механіки.

Влітку 1912 р. Олександр Миколайович написав роботу "Об
устойчивости плоскости формы изгиба", за яку йому був
присуджений учений ступінь доктора-інженера. Ця робота була
високо оцінена вченими, які знайшли  в ній більш глибоке і широке
охоплення проблеми, ніж відоме на той час рішення Прандтля
єдиної окремої  задачі. До цього часу О.М. Динник набув заслуженої
слави самостійного значного вченого, який установив пріоритет
вітчизняної науки в ряді наукових проблем, до числа котрих
насамперед варто віднести деякі контактні задачі теорії пружності,
задачі про усталеність платівок, усталеності плоскої форми вигину
та інші.

У січні 1911 р. О.М. Динник перейшов на роботу в Донський
політехнічний інститут у м. Новочеркаську на посаду доцента, де в
травні того ж року був призначений професором. Тут він написав ще
одну роботу, яка стала класичною, - "Приложение функции Бесселя
к задачам теории упругости". У першій частині цієї роботи
розглянуті задачі усталеності стрижнів постійного і перемінного
поперечного перетину під дією різноманітних навантажень при
різних засобах закріплення їхніх кінців. В другій частині,
присвяченій теорії вібрації, О.М. Динник розглянув коливання
струн, стрижнів дисків і дав приклади різноманітних випадків
застосування викладеної теорії. Рішення всіх поставлених задач дані
їм у замкнутій формі у функціях Бесселя і мають великий науковий і
практичний  інтерес. За цю роботу йому була присуджена вчена
ступінь магістра прикладної математики.

З 1 вересня 1913 р. Олександр Миколайович перейшов на
роботу у Єкатеринославський гірничий інститут, де перебував
професором протягом 28 років. Робота в індустріальному вузі,
розташованому в центрі металургійної промисловості Півдня країни,
його близькість до Донецького басейну благотворно позначається на
всій діяльності О.М. Динника. До 1914-1917 рр. відносяться його
статті "Современные германские броненосцы", "О распределении
напряжений в стенках артиллерийских орудий" і ін.

Широко розгорнув свою науково-практичну діяльність
Олександр Миколайович із 1921 р., коли прийняв на себе
завідування механічною лабораторією Гірничого інституту,
докорінно змінивши в цій лабораторії постановку роботи і направив
її не тільки на учбовий процес, але і на надання допомоги
промисловості. Лабораторія постійно була завантажена
замовленнями заводів і шахт по випробуванню канатів, бетону,
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дерева, металу. Ці замовлення виконувалися як штатними
співробітниками, так і багатьма студентами, що привчалися , таким
чином, до вирішення практичних завдань промисловості.

О.М. Динник надавав постійну допомогу своїм помічникам і
учням  у підвищенні їхньої наукової кваліфікації, для чого в 1924 р.
ним був організований науковий семінар, що проіснував майже до
його смерті. Регулярне проведення цього наукового семінару було
неухильним законом не тільки для його численних учасників, але і
для його організатора і керівника, який на протязі довгих років
щотижня проводив свої знамениті "четверги", починаючи їх рівно о
першій годині дня. Навіть важка хвороба, що прикувала його до
постелі, не могла змінити цієї пунктуальності - семінари незмінно
проводились на квартирі О.М. Динника, який продовжував ними
керувати, роблячи по доповідях свої критичні зауваження і даючи
доповідачам цінні вказівки.

Науково-педагогічну діяльність у Дніпропетровському
металургійному інституті, до якого він перейшов працювати з
Гірничого інституту, Олександр Миколайович припинив у роки
Великої Вітчизняної війни у зв`язку з евакуацією в Уфу, де він був
на посаді керівника відділу теорії пружності Інституту гірничої
механіки Академії наук УРСР.

У лютому 1929 р. О.М. Динник був обраний дійсним членом
Академії наук Української РСР. З цього часу він брав активну участь
у розробці наукових проблем і в підготовці наукових кадрів. Ним
була створена велика школа, серед його учнів до 1950 р.
нараховувалося більш 50 чоловік, які  мали ступені докторів
кандидатів наук, учені звання професорів.

Характерним для О.М. Динника й учнів його школи є тісний
зв'язок наукової і практичної діяльності. Займаючись проблемою
гірничого тиску, О.М. Динник винаходить динамометричну стійку.
Розробляючи проблему усталеності арок, він і його учні
застосовують теоретичні висновки до вирішення завдань, які
виникали при відновленні залізничного моста через Дніпро в районі
Дніпропетровська. Проводячи механічні іспити шлакоблоків для
кріплення гірничих вироблень, вони дають працівникам
виробництва цінні вказівки з питань технології їх виготовлення.
Такий характер діяльності О.М. Динника і його численних учнів
залучає до себе симпатії працівників промисловості, які звертаються
до них за практичною допомогою і за консультацією. Ця допомога
надається  не тільки працівникам Донецького і Криворізького
басейнів, металургійних і машинобудівних заводів України, але і
працівникам Бакинських нафтових промислів, уральських заводів,
шахт Ковальського басейну і т.д.
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Як видатний учений, встановивший пріоритет вітчизняної і
передової радянської науки в багатьох питаннях математичної і
прикладної теорії пружності, Олександр Миколайович у 1946 р. був
обраний дійсним членом Академії наук Союзу ССР, але
продовжував він працювати а Академії наук УРСР. У тому ж році, у
зв`язку  з 70-річчям від дня народження академік О.М. Динник був
нагороджений орденом Леніна, орденом Трудового Червоного
Прапора і медаллю "За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 р." Йому було привласнено почесне звання заслуженого
діяча науки і техніки.

У широких колах учених, наукових і інженерно-технічних
працівників О.М. Динник відомий не тільки своїми науковими
працями й особистими зв'язками з працівниками виробництва - він
відомий також як суспільний діяч.

Олександр Миколайович займався просвітительською
діяльністю, викладав математику і фізику на Вищих жіночих курсах
у Києві та Катеринославі. Він приймає активну участь в Організації
в м. Дніпропетровську державного університету, політехнічного і
медичного інститутів, веде енергійну роботу в Губпрофобрі з
керування вищими і середніми технічними навчальними закладами.
Велику просвітительську роботу він веде на металургійних заводах,
виступаючи серед інженерно-технічних працівників і робочих з
науковими доповідями і лекціями; він був одним з ініціаторів і
організаторів Центрального науково-технічного клубу в м.
Дніпропетровську, членом правління якого був довгий час,
продовжуючи вести активну науково-популяризаторську роботу.

Активну участь бере Олександр Миколайович у роботі ряду
всесоюзних і республіканських наукових з'їздів, конференцій і
нарад: всесоюзних з'їздів із питань фізики в 1926 і 1927 р., Першого
Всесоюзного з'їзду математиків у Харкові в 1930 р., Всесоюзної
наради по механіці в Москві в 1932 р., Другого всесоюзного з'їзду
математиків у Ленінграді в 1934 р. і т.д.

Як професор і завідуючий кафедри опору матеріалів
Дніпропетровського гірничого, а потім металургійного інститутів
він - активний учасник у роботі громадських організацій, засновник і
керівник ряду студентських науково-технічних гуртків. Активну
участь приймав Олександр Миколайович у роботі різноманітних
секцій Дніпропетровського міськвиконкому, консультував
будівельників з різних складних питань спорудження цивільних і
промислових будівель.

Надзвичайно плідною була його суспільна і науково-
популяризаторська діяльність у період роботи в Києві, в Академії
наук Української РСР, де він перебував на посаді завідуючого



7

відділом теорії пругкості Інституту гірничої механіки ім. М.М.
Федорова. У 1939 р. він - голова Відділення технічних наук Академії
наук УРСР; у 1944-1947 р. - керівник сектора аспірантури і голова
Бюро науково-технічної пропаганди, член Президії Академії наук
УРСР. Надаючи величезне значення справі освіти широких мас
трудящих , Олександр Миколайович висуває ідею про видання
лекцій по фізиці, математиці, механіці й іншим наукам.

У 1947 р. важка хвороба прикувала його до ліжка, і він
поступово позбавлявся можливості пересуватися, проте не припиняв
творчої роботи. Останню свою книгу " Об устойчивости упругих
систем" О.М. Динник писав у ліжку, уже будучи тяжко хворим, і
закінчив її в 1950 р. Але йому не судилося  побачити плодів цього
свого останнього туру, книга вийшла друком через два місяці після
його смерті.

Все своє життя Олександр Миколайович Динник проводив у
невтомній науковій, науково-популяризаторській, науково-
організаторській й громадській праці. Він не переривав ії до самої
смерті, яка настала 22 вересня 1950 р.
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Основні дати життя та діяльності
О.М. Динника

1876 - Народився в м. Ставрополі 19(31) січня.
1894 - Закінчив Ставропольську гімназію.
1894 - Вступив до Новоросійського університету у м. Одесі.
1895 - Перевівся до  Київського університету.
1899 - Закінчив Київський університет.
1899 - Лаборант кафедри фізики  Київського політехнічного
           інституту.
1907 - Керівник практичних занять зі студентами Київського
           політехнічного інституту.
1908 - Одержав вчену ступінь магістра механіки.
1910 - Захист дисертації "Удар и сжатие упругих тел" у Київському
           політехнічному інституті.
1911 - Перейшов на роботу до Донського політехнічного інституту у
           м. Новочеркаську на посаду доцента.
1991 - Професор Донського політехнічного інституту.
1912 - Написав роботу "Об устойчивости плоской формы изгиба", за
           яку була присуджена вчена ступінь доктора-інженера.
1913 - 1 вересня перейшов на роботу до Екатеринославського
           гірничого інституту зав. кафедрою технічної механіки.
1921 - Завідуючий механічною лабораторією Гірничого інституту.
1929 - Обраний дійсним членом Академії наук Української РСР.
1930 - Після реорганізації Дніпропетровського Гірничого інституту
           працює за сумісництвом у Дніпропетровському металургій-
           ному інституті.
1941 - Евакуація в м. Уфу.
1944 - Професор Київського університету.
1946 - Обраний дійсним членом Академії наук СРСР.
1950 - Помер 22 вересня.
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элементарной статике: (автореферат) //Бюл. Днепропетр. отд.
Всеукр. ассоциации инж-ров, 1928-1929. - Днепропетровск, 1929.
- Вып.4. - С.155.

105. Новый 500-тонный  пресс механической
лаборатории Горного института: (Реферат) //Бюл. Днепропетр.
отд. Всеукр. ассоциации инж-ров, 1928-1929. - Днепропетровск.
1929. - Вып.4. - С.93.

106. О приближенном и точном решении задач
устойчивости: (Ответ на ст. О.Розанова "К расчету сжатых стоек
переменного сечения") //Вестник инженеров. - 1929. - №5-6. -
С.234-235.

107. О прочности спаянных проволок подъемных
канатов //Горный журнал. - 1929. - №12. - С.2229-2230.

108. О расчете сжатых стоек  переменного сечения
//Вестник инж. - 1929. - №1. - С. 4-6; №2. - С.41-42.

109. Продольный изгиб стержней, усиленных
накладками: (Реферат) //Бюл. Днепропетр. отд. Всеукр.
ассоциации инж-ров. - Днепропетровск, 1929. - Вып. 4. - С.100-
101.

110. Случай поломки штока паровой машины //Бюл.
технич. секции науч.-техн. кружка Днепропетр. горн. ин-та. -
1929. - №2. - С.16-17.

111. Упругие свойства стекла: (Автореферат) //Бюл.
Днепропетр. отд. Всеукр. ассоциации инж-ров,1928-1929. -
Днепропетровск, 1929. - С.157.

1930

112. Новости по подъемным канатам: (Испытание
канатов на пробежной машине //Инженерный работник. - 1930. -
№2. - С.8-11.

113. Об искривлении ствола шахты "Мария"
//Инженерный работник. - 1930. - №9. - С.9-11.
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114. Подовжній згин стрижнів, обмежених поверхнею
2-го порядка /А.С.Локшин //Вестн. Инж. и техн.. - 1930. - №7. -
с.261-263.

115. Проект главы V "Правила безопасности при
ведении горных работ". Канаты, служащие для спуска и подъема
людей //Инженерный работник. - 1930. - №5-6. - С.24-30.

116. Проект инструкции для испытания рудничных
подъемных канатов //Инженерный работник. - 1930. - №5-6. -
С.22-24.

1931

117. Курс теоретичної механіки. - Ч.1. Статика. -
Харків-Дніпропетровськ, 1931. - 94 с.

118. Курс теоретичної механіки. - Ч.2. - Харків-
Дніпропетровськ, 1931. - 149 с.

119. Момент инерции плоских фигур, масс и объемов
//Техническая энциклопедия. - М.,1931. - Т.13. -  С.482-501.

120. Новости по подъемным канатам //инженерный
работник. - 1931. - №3-4. - С. 12-15.

121. Подъемные канаты и безопасность их работы:
(Докл. И резол.) //Вопросы техники безопасности и травматизма в
горн. пром-сти СССР. - Л., 1931. - Кн.3. - С.5-51; С.465-466.

122. Приближенная формула для модуля упругости
проволочных канатов //Вестник инж. и техн.. - 1931. - №11. -
С.512-514.

123. Про подовжній згин стрижнів, що мають у
середній частині незмінний перекрій і звужуються до кінців //Зап.
фіз.-матем. відділу . - К.,1931. - Т.5. - С.119-149. - (Німецькою
мовою))Резюме с.147-149 укр.мовою).

124. Про роботу кафедри теорії прежності в 1930 р.
//Вісті Всеукр. Акад. Наук. - 1931. - №1-3. - С.12-14.

125. Продольный изгиб стержней синусоидального
очертания и формулы Блейка //Вестник инж. и техн.. - 1931. - №9.
- С.416-418.

126. Справочник по технической механике (с горным
уклоном) /Г.А.Скуратов. - Л.: Уголь, 1931. - 190 с.

127. Теоретическая механика. - Ч.1. Статика. - Ч.2.
Динамиув. - Днепропетровск: Техн. изд-во, 1931. - 200 с.



19

1932

128. Альбертовская и крестовая свивка проволочных
канатов по лабораторным опытам //Горный журнал. - 1932. - №5.-
С.20-23

129. Курс теоретичної механіки, - Ч.3.гидромеханіка. -
Харків-Дніпрпетровськ,1932. - 72с.

130. Об опасности резонанса в подъемниках с
бицелиндроконическими барабанами //Горный журнал. - 1932. -
№12. - С.45-46.

131. Об устойчивости упругих систем: (обзорн. докл.
на Всес. конфер. по механике в Москве в мае 1932 г.) //Вестник
инж. и тех. - 1932. - №11. - С.481-487.

132. Подовжній угін та його застосування в техніці /В.
Лисков. - Харків-Дніпропетровськ: ОНТВУ, 1932. - 164 с.

133. Продольная сила //Технич. энцикл. - М., 1932. -
т.17. - С.849-851.

134. Таблиці Бесселевих функцій дробового порядку. -
К.: ВУАН, 1932. - 32с.

135. Устойчивость упругих систем //Механика /Под
ред. В.В. Голубева и Л.С. Лейбензона. - М.-Л., 1932. - С.161-167. -
(Наука в СССР за 15 лет. 1917-1932).

1933

136. Задачник по сопротивлению материалов для
металлургических ВТУЗов. - Днепропетровск, 1933. - 115с. -
(Днепрпет. металлургич. ин-т).

137. О работе по теории упругости кафедры теории
упругости при ВУАН и кафедры сопротивления материалов
Днепропетровского металлургического института: (Докл. На 1-ой
Всес. Конференции по механике в Москве - 1932г.) //Прикл.
матем. и механ.  Т.1. - 1933. - №2. - С.329-338.

138. Об одной ошибке в "Hutte": (К расчету стоек
переменного сечения) //Прикл. матем. и механ. Т.1. - 1933. - №1. -
С.127-129.

139. Об устойчивости безшарнирных круговых арок
переменного сечения //Вестник инж. и техн. - 1933. - №12. -
С.553-554.

140. Об устойчивости круговой арки переменного
сечения //Вестник инж. и техн. - 1933. - №9. - С.378-379

141. Тела равного сопротивления //Технич. энцикл. - М;
1933. - Т.22. - С.720-722.
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142. Горная механика /Г.А.Скуратов,
А.О.Спиваковский. Пер. с нем. - Днепропетровск: "Вугілля і
руда", 1933. - 529с.

1934

143. Динамометрическая стойка для измерения
давления пород в горных выработках //Горн. журнал. - 1934. -
№6. - С. 9-10.

144. Об устойчивости одно- и трехшарнирной круговой
арки //Вестник инж. и техн. - 1934. - №6. - С. 257-258.

145. Перенимайте опыт лучшего металлургического
ВТУЗа. //За промышленные кадры. - 1934. - №1. -С. 30-36

146. Устойчивость //Технич. энцикл. - М; 1934. - Т.24. -
С. 653-662.

147. Расчет башен системы Шухова на прочность и
устойчивость: (Теоретические основы расчета сетчатой
конструкции). - Харьков-Днепропетровск: Гостехиздат Украины,
1934. - 47с.

1935

148. Новости по подъемным канатам //Уголь. - 1935. -
№116. - С.91-95.

149. О зависимости прочности каната от числа
оборванных проволок //Безопасность труда в горной пром-ти. -
1935. - №11. - С.39.

150. О методе Галеркина для определения критических
сил и частот колебаний //Техника возд. Флота. - 1935. - №5. -
С.99-101.

151. Об устойчивости тонких прямолинейных и
криволинейных стержней //Первая Всес. Конференция по
прочности авиаконструкций 23-27 декабря 1933г. Труды. - М.,
1935. - Вып.2. - С.5-15.

152. Устойчивость упругих систем. - М.-Л., ОНТИ,
1935. - 183с.

1936

153. Об испытании канатов и проверке канатно-
испытательных станций: (Обзор докладов, стоящих на сессии
Междуведомственного горного ученого совета, посвященной
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рудничным подъемным канатам в октябре 1935г. в г.Макеевке)
//Уголь. - 1936. - №128. - С.131-132.

154. Об устойчивости круговых арок //Труды 2-го
Всесоюзного математического съезда. - Л., 1936. - С.281-185.

155. Перша Вседонецька конференція по управлінню
покрівлею гірничих виробок 15-18 березня 1935р. в Сталіно
//Вісті АН УРСР. - 1936. - №1-2. - С.91-96.

156. Про роботу Дніпропетровської групи з питань,
зв`язаних з управлінням покрівлею гірничих виробок: (Допов. На
сесії АН УРСР 27.06.1936р.) //вісті АН УРСР. - 1936. - №9. - С.9-
28.

157. Про роботу кафедри теорії пружності Української
Академії наук по стійкості // Вісті АН УРСР. - 1936. - №1-2. - С.9-
30.

158. Про стійкість арок: (Автореферат) //Вісті АН
УРСР. - 1936. - №5-6. - С.271-278.

159. Продольный изгиб стержней переменного сечения
//Труды  2-го Всесоюзного математического съезда в Ленинграде
24-30 июня 1934г. - Л.-М., 1936. - Т.2. Секционные доклады.
(Секция VI. Механика и математическая физика). - С.277-281.

160. Сесія гірничої вченої ради (7-8 жовтня 1935р. в
Макіївці) //Вісті АН УРСР. - 1936. - №1-2. - С.97-100.

161. Справочник по стальным канатам /Ред.
И.И.Амитин. - М.-Л., 1936. - 589с.

1937

162.  О развитии и планировании работ по
устойчивости упругих систем //Вестник АН СССР. - 1937. - №9. -
С.70-71.

163. Об устойчивости параболических арок //Вестник
инж. и техн. - 1937. - №1. - С.11-15.

164. Об устойчивости параболических арок при
плоской и пространственной деформациях /А.Б.Моргаевский,
Н.Н.Турчанинов //Вестник инж и техн. - 1937. - №12. - С.722-725.

165. Применение теории упругости к решению задач,
относящихся к проблеме управления кровлей: Материалы к
совещанию по проблеме управления кровлей и сдвижением
поверхности под влиянием горных выработок - М.-Л., 1937. -
С.11-23.

166. Про стійкість одно- і тришарнірних параболічних
арок /А.Б.Моргаєвский //Збірник, присвячений сорокаліттю
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наукової діяльності академіка Є.О.Патона. - К., 1937. - С.40-51. -
(Короткий зміст рос. і англ. мовами).

1938

167. Кручение. Теория и приложения. - М.-Л.: ОНТИ,
1938. - 156с.

168. Распределение напряжений вокруг подземных
горных выработок /А.Б.Моргаевский, Г.Н.Савин //Труды совещ.
по управл. горн. давлением. - М.-Л., 1938. - С. 7-55.

169. Досліди над стійкістю параболічних арок
/Г.Л.Павленко //Допов. АН УРСР. - 1939. - №4. - С.53-61. -(На
укр. і англ. мовах. Резюме рос. мовою).

1939

170. Продольный изгиб. (Теория и приложения). - М.-
Л.: ГОНТИ, 1939. - 238с.

171. Продольный изгиб при пространственной кривой
изгиба //Вестник инж . и техн. - 1939. - №4. - С.200-203.

1940

172. Деформація і розпір колової арки при
навантаженнях, більших за критичне //Доповіді АН УРСР. - 1940.
- №10. - С.37-51. -(Резюме с.44-45 рос. мовою). (Короткий зміст
с.46-51 англ. мовою).

173. Листопадова сесія відділу технічних наук //Вісті
АН УРСР. - 1940. - №10. - С. 70-72

174. Об одной ошибке в курсах сопротивления
материалов //Вестник инж. и тех. - 1940. - №6. - С.377-378.

175. Об устойчивости цепных арок //Научные труды
Днепропетр. металлург. ин-та им. И.В. Сталина. - М.-
Днепропетровск,1940. - Вып.6. Сопротивление материалов.
Сборник к 10-летию ин-та. - С.3-12.

176. Стійкість арок //Й.В. Сталіну Академія наук УРСР.
Збірник праць. - К., 1940. - С.599-607.

177. Червнева сесія відділу технічних наук Академії
наук УРСР //Вісті АН УРСР. - 1940. - №6. - С.75-77.
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1942

178. Січнева сесія відділу технічних наук Академії наук
УРСР в Уфі 1942 року //Вісті АН УРСР. - 1942. - №1-2. - С.51-54.

1943

179. Технічні науки на Україні при радянський владі
//Вісті АН УРСР. - 1943. - №1-2. - С.185-191.

180. Ювілейна сесія відділу технічних наук Академії
наук УРСР //Вісті АН УРСР. - 1943. - №1-2. - С. 85-90.

1944

181. Липнева сесія відділу технічних наук Академії
наук УРСР в Уфі 1942 року //Вісті АН УРСР. - 1944. - №1-2. - С.
37-40

182. Новий метод розрахунку вагонних рам і
рационалізація їх конструкції //Вісиі АН УРСР. - 1944. - №3-4. -
С.80-81.

183. Про стійкість арок //Ювілейний збірник /АН
УРСР.(Присв. XXV роковинам Велик. Жовтн. Соц. революції в
СРСР (1917-1942). - Уфа, 1944. - Т.1. - С.501-514. - (короткий
зміст С.512-514 англ. мовою).

1946

184. Устойчивость арок. - М.-Л.: Гостехиздат, 1946. -
128 с., черт.

185. Устойчивость стержней переменного сечения при
напряжениях больших предела пропорциональности /З.Б. Белова
//Сборник, посвящ. 75-летию со дня рожд. и 50-летию науч.
деятельности Героя Соц. Труда, деств. члена АН УССР Е.О.
Патона. - К., 1946. - С.263-278.

1947

186. Кільце при силах, більших за кретичну //Праці
січневої сесії АН УРСР. Допов. відділу тех. наук. - Том.IV. - К.,
1947.

187. Механика. - Вып. 1. Теоретическая механика /А.М.
Пеньков. - К.: Радянська школа, 1947. - 208 с. - (Комитет по делам
культ. просвет. учрежд. УССР. Университет на дому).
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188. О влиянии упругой заделки концов на
устойчивость сжатых стержней /З.Б. Пинская //Изв. АН СССР.
Отд. технич. наук. - 1947. - № 12. - С. 1585-1588.

189. Подовжній згин стояків косинусоїдального обрису
//Праці січневої сесії АН УРСР. Допов. відділу техн. наук. - К.,
1947. - Т. 4. - С.11-22.

190. Про вплив закріплення кінців на стійкість
стиснутих стрижнів /З.Б. Пинськая //Доповіді АН УРСР. - 1947. -
№ 2. - С. 60-62.

191. Стійкість дуже пологих арок //Праці січневої сесії
АН УРСР. Допов. відділу тех. - К., 1947. - Т. 4. - С. 71-96.

192. Успіхи теорії пружності на Україні за роки
радянської влади //Вісник АН УРСР. - 1947. - № 1(129). - С.73-90.
- Библиогр. С.82-90.

193. Механика. - Вып. 2. Сопртивление материалов
/Ред. Н.П. Гришкова. - К.: Радянська школа, 1947. - (Ком-т по
делам культ. просвет. учрежд. УССР. Университет на дому).

194. Механика. - Вып. 1. Теоретическая механика /Ред.
А.Н. Динник, А.Н. Пеньков. - К.: Радянська школа, 1947. - (Ком-т
по делам культ. посвет. учрежд. УССР. Университет на дому).

1948

195. Механіка. - Вип.1. Теоретична механіка
/О.М.Пеньков. - К.: Раданська школа, 1948. - 204с., з іл. - (Ком. У
справах культ. освіт установ УРСР. Університет на дому).

196. Механіка. - Вип.2. Опір матеріалів /Ред.
М.П.Грішкова. - К.: Радянська школа, 1948.

197. Механіка. -Вип.1. Теоретична механіка /Ред.
О.М.Динник, О.М.Пеньков. - К.: Радянська школа. - 1948.

1949

198. Задачи динамики в сопротивлении материалов
//Справочник по технич. механике. - М.-Л., 1949. - С.593-608.

199. Моменты инерции //Справочник по технич.
механике. - М.-Л., 1949. - С.227-242.

200. Общая механика и механика абсолютно твердого
тела. (Введение) //Справочник по технич. механике. - М.-Л., 1949.
- С.13-14.

201. Потенциальная энергия деформаций //Справочник
по технич. механике. - М.-Л., 1949. - С.529-542.
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202. Статика //Справочник по технич. механике. - М.-
Л., 1949. - С.15-80.

203. Устойчивость //Справочник по технич. механике. -
М.-Л., 1049. - С.629-721.

1950

204. Устойчивость упругих систем. - М.-Л., 1950. -133с.
- (АН СССР. Серия "Итоги и проблемы современной науки").

1952

205. Избранные труды. - Т.1. - К.: Из-во АН УССР,
1952. - 151с. - (АН УССР)

1955

206. Избранные труды. - Т.2. - К.: Из-во АН УССР,
1955. - 223с. - (АН УССР).

207. Продольный изгиб. Кручение. - М.: Из-во АН
СССР, 1955. - 392с. - (АН СССР. АН УССР).

1956

208. Избранные труды. - Т.3. - К.: Из-во АН УССР,
1956. - 308с.

1957

209. Статьи по горному делу. - М.: Углетехиздат, 1957.
- 195с.



26

Література про життя та діяльність
О.М. Динника

1. Пименов В. Выдающийся механик //Днепр вечерний. -
1980. - 3 дек. - (Их именами названы улицы).

2.Никольский С.М. П.С. Александров и А.Н.
Колмогоров в Днепропетровске //Успехи математических
наук. - 1983. - Т. 38, Вып. 4(232). - С. 37-49.



27

Зміст

Життя та діяльність академіка О.М.Динника…………………………3

Основні дати життя та діяльності О.М.Динника…………………..….8

Список друкованих робіт О.М.Динника………………………………9

Література про життя та діяльність О.М.Динника……………….….26

Олександр Миколайович Динник
Доктор технічних наук, професор, академік

АН України і АН СРСР

Підготовлено до друку 24.10.01                           формат 30х42/4
Обсяг 1,1 друк. арк.                                               Обл.-видавн. арк. 1,1
Тираж 100 прим.                                           Зам. № 434


