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12 липня 2013 року, у розквiтi творчих сил та планiв, помер вiдомий український
математик-алгебраїст, доктор фiзико-математичних наук, професор, завiдувач кафедри
математики Нацiонального унiверситету “Києво-Могилянська академiя” — Юрiй Вiкторович Боднарчук.
Юрiй Вiкторович Боднарчук народився 13 жовтня 1955 року в Черкасах у родинi математикiв, Боднарчука Вiктора Гавриловича i Правоторової Галини Iванiвни. Це була
висококультурна родина українських iнтелiгентiв-шестидесятникiв, якi змогли передати
свої iдеали справедливостi та любовi до України i синовi. Вiктор Гаврилович — вiдомий
математик, учень Глушкова В.М., — був одним iз тих, хто пiдписав вiдомий лист-протест
139-ти до найвищих керiвникiв СРСР з вимогою припинити практику протизаконних полiтичних судових процесiв. За це його було звiльнено з Київського державного унiверситету iменi Тараса Шевченка, де вiн працював за сумiсництвом, а в 1972 роцi, пiд час другої
хвилi репресiй, звiльнено i з основного мiсця роботи — Iнституту кiбернетики АН УРСР.
Працювати за фахом йому бiльше не дали, лише згодом вiн змiг оформити невеличку
пенсiю за станом здоров’я. Тиск чинився i на Галину Iванiвну. Зокрема, вона була змушена регулярно вiдвiдувати так званий “перший вiддiл”, де вiд неї вимагали дати згоду на
примусове “лiкування” Вiктора Гавриловича.
Атмосфера людської гiдностi i взаємоповаги, що панувала в сiм’ї, мала вирiшальний
вплив на формування характеру та поглядiв Юрiя Вiкторовича. Глибокий патрiотизм,
безкомпромiснiсть у вiдстоюваннi справедливостi i водночас велика скромнiсть, любов
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та повага до людей, готовнiсть завжди прийти їм на допомогу — ось основнi риси, його
характеру, притаманнi йому протягом усього життя.
У 1972 роцi Юрiй Вiкторович закiнчує середню школу i вступає на механiко-математичний факультет Київського державного унiверситету iменi Тараса Шевченка, який i
закiнчив у 1977 роцi, спецiалiзуючись по кафедрi алгебри та математичної логiки. По закiнченнi унiверситету вiн починає працювати в Українському науково-дослiдному гiдрометеорологiчному iнститутi (УкгГМI), однак продовжує цiкавитися алгеброю. Зокрема,
вiн бере активну участь у роботi Київського алгебричного семiнару, а в 1981 роцi вступає до аспiрантури. Науковим керiвником Юрiя Вiкторовича був видатний алгебраїст
Лев Аркадiйович Калужнiн, який у 60-тi роки минулого столiття змiг вiдродити славетну
Київську алгебричну школу, розгромлену i знищену в сталiнськi часи.
У 1985 роцi Юрiй Вiкторович захищає кандидатську дисертацiю на тему “Автоморфiзми нестандартних вiнцевих добуткiв груп” i продовжує працювати в УкгГМI.
Педагогiчна дiяльнiсть Юрiя Вiкторовича починається у 1990 роцi, коли вiн переїжджає до Вiнницi на посаду старшого викладача фiзико-математичного факультету
Вiнницького державного педагогiчного iнституту (з 1998 року — Вiнницький педагогiчний унiверситет iм. М. Коцюбинського). У 1994 роцi Юрiй Вiкторович повертається до
Києва i з цього часу i до останнiх днiв свого життя вся його наукова та педагогiчна дiяльнiсть пов’язана iз Києво-Могилянською Академiєю. Вiн стає першим штатним спiвробiтником кафедри фiзико-математичних наук департаменту природничих наук, де на
посадi доцента пропрацював 3 роки. У 1997 роцi Юрiй Вiкторович створює кафедру математики департаменту iнформацiйних технологiй (зараз — кафедра математики факультету iнформатики Нацiонального унiверситету “Києво-Могилянська Академiя”), на
якiй працював на посадах доцента та професора, а з 2000 року обiйняв посаду завiдувача
кафедри.
У 2004 роцi Юрiй Вiкторович захистив докторську дисертацiю на тему “Нескiнченновимiрнi алгебраїчнi групи полiномiальних перетворень афiнних просторiв”. У цiй дисертацiї та в роботах, що їй передували або зробленi вже пiсля захисту дисертацiї, Юрiй
Вiкторович отримав цiлий ряд важливих i глибоких алгебраїчних результатiв. Зокрема,
розглядаючи афiннi групи над нескiнченими полями як пiдгрупи групи Кремони, вiн
довiв максимальнiсть скiнченної афiнної групи. Вiн також довiв, що група ручних полiномiальних перетворень породжується афiнною групою i одним довiльним нелiнiйним
трикутним перетворенням.
Велика частина наукового доробку Юрiя Вiкторовича присвячена дослiдженню автоморфiзмiв рiзних груп. Так, йому також належить повний опис регулярних автоморфiзмiв груп блоково-унiтрикутних та блоково-трикутних перетворень над полями характеристики 0 та над скiнченними полями. Зокрема, вiн показав, що будь-який регулярний
автоморфiзм афiнної групи Кремони є внутрiшнiм. Важливими є результати Юрiя Вiкторовича про будову автоморфiзмiв нестандартних вiнцевих добуткiв. Спираючись на
цi результати, вiн змiг охарактеризувати групи автоморфiзмiв силовських p-пiдгруп симетричних груп скiнченного степеня.
Серед iнших результатiв Юрiя Вiкторовича слiд вiдзначити узагальнення вiдомої теореми Пiтера Неймана про iзоморфiзм стандартних вiнцевих добуткiв груп на випадок
вiнцевих добуткiв транзитивних груп перетворень з абстрактними групами.
Юрiй Вiкторович проводив величезну органiзацiйно-наукову роботу. Окрiм завiду-
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вання кафедрою вiн був членом Вченої ради НаУКМА, членом спецiалiзованої вченої
ради Iнституту математики НАНУ, членом Київського математичного товариства, неодноразово опонував докторськi та кандидатськi дисертацiї, був незмiнним головою редколегiї серiї “Фiзико-математичнi науки” (роздiл математика) журналу “Науковi записки
НаУКМА”, членом редколегiї журналу “У свiтi математики”, одним з iнiцiаторiв та органiзаторiв проведення мiжунiверситетських наукових конференцiй молодих вчених з
математики та фiзики, тощо. Пiд його керiвництвом захищено двi кандидатськi дисертацiї.
Завдяки зусиллям Юрiя Вiкторовича у 2007 роцi в Нацiональному унiверситетi
“Києво-Могилянська Академiя” було вiдкрито нову спецiальнiсть — “прикладна математика”, а у 2012 вiдбувся перший набiр на магiстерську програму за цiєю спецiальнiстю.
Особливо слiд вiдзначити педагогiчну дiяльнiсть Юрiя Вiкторовича. Вiн не жалiв нi
часу нi сил на пiдготовку молодих спецiалiстiв. Через специфiку Києво-Могилянської
Академiї бiльшiсть математичних курсiв для її студентiв потрiбно було розробляти майже з нуля. Серед них були i зовсiм оригiнальнi курси як, наприклад, курс, присвячений
сучасним методам захисту i передачi iнформацiї. Юрiй Вiкторович також керував великою кiлькiстю дипломних i магiстерських робiт. Завдяки педагогiчнiй майстерностi i
товариському ставленню до студентiв вiн завжди був їх улюбленцем.
Загалом професор Ю.В.Боднарчук є автором понад 40 наукових праць, багатьох науково-методичних розробок, серед яких навчальнi посiбники з лiнiйної алгебри та аналiтичної геометрiї, дискретної математики, математичної логiки та теорiї алгоритмiв, вищої математики. За посiбник “Основи дискретної математики” (у спiвавторствi з
Б.В.Олiйник) Юрiй Вiкторович отримав премiю iменi Петра Могили (2009 р.).
Згадка про Юрiя Вiкторовича зiгрiває душу. Вiн назавжди залишиться в пам’ятi всiх,
хто його знав, як високоiнтелiгентна, скромна, справедлива, чуйна людина, здатна завжди прийти на допомогу.
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