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Микола Ярославович Комарницький
25 травня 1948 – 20 квiтня 2016

20 квiтня 2016 року львiвська математична школа зазнала важкої невиправної втра-
ти — раптово пiшов з життя вiдомий український вчений i педагог, Заслужений профе-
сор Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка, доктор фiзико-мате-
матичних наук, завiдувач кафедри алгебри i логiки, член редколегiї журналу “Матема-
тичнi Студiї” Микола Ярославович Комарницький.

М. Я. Комарницький народився 25 травня 1948 р. в с. Комарники Львiвської обла-
стi. Пiсля закiнчення середньої школи в 1966 р. вступив на механiко-математичний
факультет Львiвського державного унiверситету iменi Iвана Франка. Пiсля завершен-
ня навчання у унiверситетi в 1971 р. вiн працював у вiддiлi алгебри фiзико-механiчного
iнституту, з якого i був призваний на два роки на дiйсну армiйську службу. Пiсля по-
вернення з армiї, М. М. Комарницький працював з 1974 по 1979 р. iнженером вiддiлу
алгебри iнституту прикладних проблем механiки i математики, одночасно навчаючись
в аспiрантурi. В 1979 р. вiн захистив кандидатську дисертацiю. З лютого 1979 р. його
життєвий шлях нерозривно пов’язаний з Львiвським унiверситетом, в якому вiн про-
йшов шлях вiд асистента кафедри вищої математики до Заслуженого професора Львiв-
ського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка. З 1980 р. вiн працює доцентом
кафедри геометрiї, а протягом 1987–1992 р.р. очолює кафедру алгебри i топологiї. З
1992 по 1998 р. Микола Ярославович працює доцентом кафедри алгебри i топологiї. У
1993–1995 р.р. вiн перебуває на посадi старшого наукового спiвробiтника для заверше-
ння роботи над докторською дисертацiєю. Ступiнь доктора наук присуджений М. М.
Комарницькому у 1998 р. З 1998 р. вiн працює на посадi професора кафедри алгебри i
топологiї, а з 2002 р. вiн завiдувач кафедри алгебри i логiки. У 1992–1993 р.р. i 1996–
1999 р.р. вiн заступник декана механiко-математичного факультету. У 1999 р. Миколу
Ярославовича обрано першим головою Львiвського товариства логiкiв, заснованого у
цьому ж роцi.

Надзвичайно широке коло наукових iнтересiв Миколи Ярославовича, починаючи з
теоретико-модульних пiдходiв у алгебрi i аж до теорiї кiлець i модулiв. дозволяло йому
постiйно бути на вiстрi сучасних наукових дослiджень. Заслужене визнання принесло
йому розв’язання у 1997 р. вiдомої проблеми Коззенса-Фейса про злiченний ультра-
степiнь V -областi Койфмана-Коззенса. Вiн знайшов необхiднi i достатнi умови аксiо-
матизовностi класiв радикалiв в категорiї модулiв над областю Дедекiнда в термiнах
подiльностi модулiв радикалiв. Серед iнших результатiв у цьому напрямку можна на-
вести доведення аксиматизовностi класу некомутативних кiлець Пруфера.

Професор М. Я. Комарницький є автором понад 100 наукових праць, багатьох науко-
во-методичних розробок, серед яких навчальнi посiбники з лiнiйної алгебри, дискретної
математики, алгебри i математичної логiки.

М. Я. Комарницький був вимогливим i доброзичливим науковим керiвником, який
багато зусиль i часу придiляв своїм учням — вiд студента до аспiранта. Пiд його ке-
рiвництвом написанi численнi дипломнi та магiстерськi роботи, вiн був науковим керiв-
ником шести кандидатських i науковим консультантом двох докторських дисертацiй.
Студентам i учням вiн запам’ятався як талановитий педагог, доброзичливий ерудова-
ний лектор. Раптова смерть зупинила творчий злет Микола Ярославовича, завадила
здiйсненню його планiв.
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У пам’ятi колег i друзiв Микола Ярославович Комарницький назавжди залишиться
скромною, доброю, чуйною, iнтелiгентною людиною, готовою завжди прийти на допо-
могу. Ми глибоко сумуємо з приводу непоправної втрати — передчасної смертi профе-
сора М. Я. Комарницького, видатного вченого, педагога, друга i Вчителя.
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