ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ

ДО 70-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ
БОГДАНА ЄВГЕНОВИЧА РИЦАРА
15 червня 2015 року виповнилося 70 років нашому постійному авторові, Богданові Євгеновичу Рицару, докторові технічних наук, професору,
голові Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології
(ТК СНТТ, ТК 19) Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки України, висококваліфікованому фахівцеві в галузі
науково-технічної термінології та стандартизації.
Народився ювіляр у м. Львові, де 1963 року закінчив Львівську музичну
школу ім. С. Крушельницької, а 1968 року — Львівський політехнічний інститут (ЛПІ). Протягом 1968—1974 років працював асистентом кафедри
теоретичних основ електрорадіотехніки ЛДУ ім. І. Франка, а згодом —
старшим інженером і молодшим науковим співробітником Фізико-механічного інституту АН УРСР. Кандидатську дисертацію на тему «Розроблення та дослідження імпульсного протонно-резонансного аналізатора вологості будівельних та інших дисперсних матеріалів» захистив 1981 року
в Московському автодорожньому інституті. Із 1982 року — доцент радіотехнічного факультету ЛПІ. Докторську дисертацію на тему «Теоретикомножинні оптимізаційні методи логікового синтезу комбінаційних мереж» захистив 2004 року. Із 2005 року — професор кафедри радіоелектронних пристроїв і систем Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки
та електронної техніки НУ «Львівська політехніка», де викладає курси
«Аналогові електронні пристрої» та «Цифрові пристрої та мікропроце
сори».
Богдан Євгенович був одним з організаторів створення у 1992 році
ТК СНТТ, від заснування якого був його відповідальним секретарем,
а з 1996 року — його беззмінним головою, науковим керівником термінологічної лабораторії та Постійного наукового семінару ТК СНТТ. Ювіляр
є членом Науково-технічної комісії з питань термінології при Держ
cпоживстандарті України, ініціатором і головою Міжнародних наукових
конференцій «Проблеми української термінології. СловоСвіт» (відбулося
13 конференцій); відповідальним редактором Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології»
та членом редакційних колегій Вісника НУ «Львівська політехніка» «Радіо
електроніка та телекомунікації» та Збірника наукових праць Інституту
української мови НАН України «Термінологічний вісник».
Богдану Євгеновичу властивий широкий світогляд та системне мислення. До кола його наукових інтересів належить прикладна радіоспектроскопія, оптимальний синтез цифрових пристроїв та систем, і, безумовно,
українська науково-технічна термінологія, відродженню та становленню
якої він присвятив значну частину свого життя. Із понад 180 наукових
праць ювіляра 64 присвячено термінології та термінографії. Його відрізняє творчий підхід: має 33 винаходи (зокрема 1 патент України), відзнаку
«Изобретатель СССР», є автором навчального посібника «Цифрова техніка», відзначеного 1992 року другою премією Міносвіти України, редактор
та співавтор чотирьох фахових словників, зокрема «Російсько-українського та українсько-російського словника з радіоелектроніки» (1995), у якому
один із перших запропонував правила подавання процесових понять.
Щиро вітаємо Богдана Євгеновича і зичимо йому міцного здоров’я, щастя, нових наукових і термінологічних досягнень, якісного життя на рівні
найкращих світових стандартів.
Колеги-термінологи та стандартизатори, редакція та редакційна колегія
журналу «Стандартизація, сертифікація, якість»
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