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Вiталiй Iванович Сущанський
14 листопада 1946 – 29 жовтня 2016

29 жовтня 2016 року українська наука зазнала непоправної втрати — раптово пiшов
iз життя видатний вчений-математик, педагог, професор, доктор фiзико-математичних
наук, член редколегiї журналу “Математичнi Студiї” Вiталiй Iванович Сущанський.

В. I. Сущанський народився 14 листопада 1946 року в селi Ходоркiв на Житомир-
щинi. З раннього дитинства йому були притаманнi доброта, скромнiсть, патрiотизм та
любов до науки. Маючи неабиякi здiбностi до математики, по закiнченнi школи вiн
вирушив навчатися до Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка.

Пiсля закiнчення механiко-математичного факультету в 1969 роцi та аспiрантури у
1971 роцi пiд керiвництвом професора Л. А. Калужнiна захистив кандидатську дисер-
тацiю “Вiнцевi добутки елементарних абелевих груп та їх застосування”. Дисертацiю
на здобуття наукового ступеня доктора фiзико-математичних наук “Вiнцевi добутки,
iзометрiї напiвскiнченних берiвських метрик та фiнiтно апроксимовнi групи” Вiталiй
Iванович захистив у 1991 роцi в Санкт-Петербурзi.

З 1971 року по 2004 рiк Вiталiй Iванович працював у Київському нацiональному
унiверситетi iменi Тараса Шевченка на кафедрi алгебри та математичної логiки: спо-
чатку асистентом, з 1980 року — доцентом, а з 1991 року — професором. З 1998 року
по 2004 рiк обiймав посаду завiдувача кафедри алгебри та математичної логiки. Iз 2004
року до останного дня Вiталiй Iванович працював професором Iнституту прикладної
математики Сiлезької Полiтехнiки (м. Глiвiце, Польща).

Вiталiй Iванович з дружиною виховали двох дочок, якi подарували їм двох внучок
i внука. Дочки Вiталiя Iвановича також присвятили себе науцi: старша є лiнгвiстом, а
молодша — математиком. Все своє свiдоме життя професор В. I. Сущанський посвя-
тив науцi як вчений-дослiдник i педагог. Пiд його керiвництвом захищено сотнi сту-
дентських дипломних робiт, 32 кандидатськi (з них 27 в Українi i 5 в Польщi) та 5
докторських дисертацiй.

Надзвичайно широке коло наукових iнтересiв професора В. I. Сущанського: вiд вiн-
цевих добуткiв груп до унiверсальних метричних просторiв, вiд напiвгруп автоматiв
до нескiнченновимiрних матриць. Найбiльш вiдомими є його результати з теорiї груп.
Це побудованi серiї прикладiв груп бернсайдового типу, тобто нескiнченних скiнченно
породжених перiодичних груп, розв’язанi за допомогою технiки нескiнченно iтерованих
вiнцевих добуткiв груп вiдкритi проблеми про факторизовнiсть груп, опис класiв спря-
женостi в групах автоморфiзмiв дерев, характеризацiя довжин циклiв у динамiчних
системах, що визначаються автоматами-трансляторами. Професор Сущанський був ав-
тором численних публiкацiй у авторитетних наукових виданнях, опублiкував кiлька
монографiй з теорiї груп. Детальний аналiз наукових праць Вiталiя Iвановича i усвi-
домлення їх значення для розвитку математики ще попереду.

Професор Сущанський був членом редакцiйних колегiй низки математичних журна-
лiв. Був органiзатором, членом програмних комiтетiв та одним iз головних доповiдачiв
провiдних свiтових алгебраїчних форумiв у рiзних країнах свiту. Неодноразово виступав
на семiнарах у провiдних унiверситетах Бiлорусiї, Бразилiї, Iспанiї, Нiмеччини, Польщi,
Росiї, Сполучених Штатiв Америки, Угорщини, України, Швецiї.

Вiталiй Iванович активно займався математичною пiдготовкою пiдростаючої змiни,
популяризацiєю математики. Упродовж останнiх 12 рокiв був головним редактором
єдиного в Українi математичного науково-популярного журналу “У свiтi математики”.
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В. I. Сущанський був справжнiм iнтелектуалом, знавцем iсторiї, музики, лiтерату-
ри, поезiї. Вiн завжди займав активну громадянську позицiю. Його вiдданiсть науцi,
скромнiсть, доброзичливiсть, чуйнiсть, бадьорiсть i оптимiзм, вроджена комунiкабель-
нiсть, працьовитiсть, принциповiсть, почуття обов’язку, готовнiсть прийти на допомогу
були, є i будуть прикладом для учнiв, колег та друзiв.

Ми глибоко сумуємо вiд невимовного болю i жалю, вiд передчасної втрати професора
В. I. Сущанського — Доброї Людини, Видатного Вченого, Педагога, Друга та Вчителя.

О. Д. Артемович, О. О. Безущак, I. Й. Гуран, О. В. Гутiк, Б. В. Забавський,
М. М. Зарiчний, А. С. Олiйник, Б. В. Олiйник, А. П. Петравчук, В. М. Пе-
тричкович, А. К. Прикарпатський, I. В. Протасов, О. Б. Скаскiв, Б. З. Ша-
варовський, М. М. Шеремета, В. М. Щедрик


