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ЙОГО ПРАЦЯ — ЦЕ МИСТЕЦТВО ВИСОКОГО РІВНЯ
(До 115-річчя з дня народження О. С. Смогоржевського)
У статті віддзеркалено життєвий шлях видатного вченого-матема-

тика ХХ ст. Олександра Степановича Смогоржевського. Його діяльність
відігравала важливу роль у математичному житті Києва та Київського
політехнічного інституту. Він відомий працями з геометрії Лобачевсько-
го, диференційних рівнянь та вищої алгебри.
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В статье отражен жизненный путь выдающегося ученого-математи-
ка ХХ в. Александра Степановича Смогоржевского. Его деятельность иг-
рала важную роль в математической жизни Киева и Киевского политех-
нического института. Он известен трудами по геометрии Лобачевского,
дифференциальным уравнениям и высшей алгебре.

Ключевые слова: математик, ученый, педагог, Киевский политехничес-
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The article is devoted to life of Alexander Stepanovich Smogorzhevskiy, fa-
mous mathematician of the twentieth century. His activity played an important
role in the mathematical life of Kiev and the Kiev Polytechnic Institute. He is known
for his works in Lobachevskiy hyperbolic geometry, differential equations and
higher algebra.
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«Математика належить до інтернаціональних наук;
у її розвиток відвіку внесли великий вклад
усі культурні народи світу (О. С. Смогоржевський)».

Україна дала світові багато талантів та визначних людей. Нині в неспра-
ведливому забутті перебувають імена видатних творців науки й техніки, ге-
ній яких втілився у відкриттях, винаходах і розробках, що стали «цеглою»
науково-технічного прогресу всього людства. Відновлення в пам’яті ши-
роких прошарків суспільства справ і творінь українських учених та інже-
нерів — найважливіший напрям у діяльності науково-технічних музеїв «як
закладів, що повинні проводити роботу з формування технічної культури
й освіти населення, перш за все молоді» [4, с. 5–20].
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В березні 2011 р. виповнилося 115 років з дня народження видатного
вченого-математика, доктора фізико-математичних наук, професора, заві-
дувача кафедри вищої математики (з 1952 р. — математичної фізики) Ки-
ївського політехнічного інституту (КПІ) — Олександра Степановича Смо -
горжевського (1896–1969). Скромний
у повсякденному житті, він був яс-
кравий та неперевершений у матема-
тичній науці, відомий працями з не-
евклідової геометрії, диференцій-
них рівнянь, вищої алгебри та мате-
матичної фізики. О. С. Смогоржев-
ський — славетний учень і спад-
коємець наукових традицій видатних
учених: М. П. Кравчука та Б. Я. Бук -
реєва. Його культурна спадщина є ва-
гомим надбанням математичної
освіти та науки. О. С. Смогор жев -
ського справедливо вважають твор-
цем київської геометричної школи.

На сьогодні ми маємо лише ко-
роткі біографічні відомості про ньо-
го. Нашою метою є дослідити сто-
рінки життя О. С. Смогоржевського
та розкрити їх для широкого загалу. Це сприятиме відтворенню історії КПІ
та історії розвитку математики в Україні в цілому.

Олександр Степанович Смогоржевський народився 6 березня (23 лю-
того за ст. ст.) 1896 р. в селі Лісові Бирлинці, колишнього Ямпільского по-
віту Подільської губ. (Вінницька обл.), у сім’ї священика. Його батьки —
Смогоржевські Стефан Климентович та Софія Миколаївна були україн-
ці. З дитячих років Олександр Смогоржевський виявляв математичні здіб-
ності та хист до навчання. Ще школярем самостійно вивчив курс аналі-
тичної геометрії за підручником видатного київського математика В. П. Єр-
макова та виявив інтерес до вищої математики.

В 1916 р. він з золотою медаллю закінчив Немирівську гімназію та у
вересні того ж року вступив до Одеського (на той час Новоросійського)
університету на фізико-математичний факультет. Проте через місяць йо-
му довелося перервати навчання внаслідок призову до армії. Через силь-
ну короткозорість його не взяли до стройової служби, а призначили вій-
ськовим писарем до 22 Фінляндського стрілецького полку, звідки він де-
мобілізувався в січні 1918 р.
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Потім Олександр Степанович повернувся до Одеського університету,
але через відсутність коштів перервав навчання й того ж року влаштував-
ся на роботу вчителем сільської школи. То були часи, коли відбувалося ста-
новлення молодої радянської держави, закінчувалась громадянська війна.
Для налагодження освіти терміново відкривали багато шкіл у всіх містах,
містечках і селищах, їх називали семирічними трудовими школами. От-
же, гострою стала потреба забезпечити ці школи викладачами. 12 років
О. С. Смогоржевський безперервно викладав у різних сільських школах
України. Спочатку він працював завідувачем вищої початкової школи (зго-
дом перейменованої на семирічну трудову школу) в селі Холодівка Туль-
чинського району Вінницької обл. У 1920 р. він одружився з учителькою
цієї школи Зінаїдою Онуфріївною Хром’як. Вона народилася 1900 р. в се-
лі Жулин колишньої Холмської губ., в сім’ї селянина Онуфрія Васильо-
вича Хром’яка та здобула освіту за сприяння старшого брата й сестри, які
були вчителями. Її батько помер у 1916 р., а мати жила разом з сім’єю донь-
ки Зінаїди. Померла вона в 1936 р.

З вересня 1923 р. по жовтень 1925 р. О. С. Смогоржевський працював
учителем у трудовій школі села Кирнасівка Тростянецького району Він-
ницької обл. на посаді завідувача семирічної школи. Багато часу він при-
діляв найбільшому захопленню в житті — математиці та не полишав на-
міру здобути вищу освіту. У жовтні 1925 р. О. С. Смогоржевський всту-
пив у Київський інститут народної освіти (КІНО). Проте внаслідок
скрутного матеріального становища сім’ї був змушений залишити навчан-
ня. На той час у родині було двоє дітей. Через те, що його місце у Кирна-
сівській школі було вже зайнято, він влаштувувся на роботу вчителем у су-
сіднє село — Капустяни. Тут Олександр Степанович працював з лютого
1926 р., а в вересні того року знову отримав місце вчителя в Кирнасівській
трудовій школі, де пропрацював до лютого 1930 р. В роки вчителювання
виявився його яскравий педагогічний хист, зокрема й у методології викла-
дання. Результатом накопиченого ним досвіду та особистих переконань ста-
ла праця «Про викладання арифметики в трудшколі», яку він надав до ок-
ругової науково-методичної комісії. Одночасно він самостійно опановує
праці «Енциклопедія математики» та «Курс вищої алгебри» акад. Д. Гра-
ве. Згодом йому пощастило спілкуватись з цим видатним ученим.

Завдяки наполегливості в підкоренні вершин математичної науки
О. С. Смогоржевський за півтора роки (з грудня 1927 р. по червень 1929 р.)
закінчив екстерном фізико-математичний факультет Київського інститу-
ту народної освіти (КІНО), подавши також кандидатську працю на тему:
«Нескінченні детермінанти». З цього розпочинається його плідна науко-
ва робота.

160



Під час навчання математичний талант Олександра Степановича при-
вернув увагу найкращих педагогів-науковців. Ще на вступних іспитах йо-
го математичні здібності й схильність до наукової праці помітив видатний
київський математик — академік Михайло Пилипович Кравчук, який ви-

кладав у КІНО. Йому здібний сту-
дент показав свої перші наукові
праці, які належали до теорії орто-
гональних та унітарних ортогональ-
них перетворень.

М. П. Кравчук був улюбленцем
молоді [5, с. 22]. Він вабив до себе
широчінню душі, яскравими знання-
ми, доброзичливістю та різнома-
нітністю інтересів. Математик ніко-
ли не залишався байдужим до проя-
вів таланту. Він усіляко підтримував
обдарованих особистостей. У будин-
ку на території КПІ, де мешкав
М. П. Крав чук разом з сім’єю, зби-
ралися його учні та друзі. Тут вони
обговорювали свої наукові праці,
плани та новини культури, читали
вірші. Про одне з цих зібрань
згадував А. Люлька, який юнаком
приїхав до Києва, за запрошенням

Михайла Пилиповича, на навчання.
«“Прошу знайомитись. Архип Люлька, поет і винахідник. Володимир

Бебешко, здається, історик. А ось, — урочисто розвів руки М. П. Кравчук,—
майбутній професор математики Олександр Смогоржевський і, коли хо-
чете, астронавт Сергій Корольов. <…> Думаю, продовжимо наші заняття.
Тож прошу, Олександре <…>.” — Смогоржевський, все ще присоромле-
ний гучним представленням, розклав на столі кілька зошитів, теж списа-
них формулами. Говорив він тихо, весь час водячи олівцем по стовпчиках
математичних символів. Що вони означали, Архип не розумів. — “Нехай
це не шокує друзів. Олександр працює у спеціальному розділі алгебри. —
Пояснив Михайло Пилипович. — Мушу сказати, що його результати за-
слуговують на те, щоб бути опублікованими як наукова праця. Обіцяю під-
готувати і рекомендувати її до друку”» [21].

Так, у 1927 р., в «Записках КІНО» було надруковано одну з перших на-
укових праць О. С. Смогоржевського «Про ортогональні перетворення»
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з врахованими зауваженнями та істотними доповненнями його вчителя
та наставника. 1931 р. в «Журналі математичного циклу ВУАН» вийш-
ла стаття «Про унітарні та ортогональні перетворення». В останній до-
слідження Михайла Пилиповича доповнив учень (доповнення налічува-
ли 6 сторінок з загальних 38). Обидві праці вийшли в співавторстві з
М. П. Крав чуком.

Статтю Олександра Степановича «Про одну задачу на minimum» бу-
ло опубліковано в «Записках природничотехнічного відділу ВУАН»
(1931 р.) [2, арк. 5].

«Великою похвалою, — згадував пізніше О. Смогоржевський, — бу-
ли для мене слова, що їх двічі сказав Михайло Пилипович про різні мої
наукові роботи: “Це зроблено класично просто!”» [5, с. 27].

У наступних працях «Про ортогональні поліноми» (1935 р.) та «Про ор-
тогональні поліноми, зв’язані імовірнісною схемою С. Н. Бернштейна»
(1936 р.) Олександр Степанович розглянув побудову систем ортогональних
поліномів, зв’язаних із деякими ймовірнісними схемами. В цих досліджен-
нях було узагальнено відповідні результати академіка М. П. Кравчука.

М. Кравчук радить учню по закінченні інституту вступати до аспіран-
тури та пише рекомендацію: «Можу рекомендувати т. О. Смогоржевсько-
го, як людину з видатними математичними здібностями та знаннями. <…>
Він безперечно буде одним із кращих аспірантів і працездатністю, і хис-
том, і самостійністю думки. Проф. Мих. Кравчук. 14.VІ.1929».

Але тоді існувала комісія з добору кандидатів до аспірантури за соці-
альною ознакою. Олександр Степанович змушений був повернутися в се-
ло до вчительської праці. У 1930 р. Михайло Пилипович, тоді завідувач
кафедри вищої математики в хіміко-технологічному інституті (ХТІ), що
виділився з Київського політехнічного інституту, пише О. С. Смогоржев-
ському в село і запрошує працювати в нього [20, с. 3].

1 жовтня 1930 р. Олександра Степановича прийняли на роботу до ХТІ
спочатку на посаду асистента, а згодом — доцента (з 1934 р.) [2, арк. 1 зв.,
52]. В цей період з’являються нові напрями його математичних досліджень,
які стосувалися матриць і звичайних лінійних диференціальних рівнянь
та їхніх систем [11, с. 2].

Відновилася його співпраця з М. П. Кравчуком, який на той час уже був
дійсним членом Всеукраїнської академії наук (ВУАН). У 1934 р. було ви-
дано першу частину (407 с.) посібника для студентів та самоосвіти «Ви-
ща математика» (у 3 частинах), авторами якого були М. Кравчук,
П. Касяненко, С. Кулик, В. Можар, О. Смогоржевський.

Ще під час навчання в університеті Олександр Степанович відвідував
лекції видатного математика, засновника київської школи геометрів — Бо-
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риса Яковича Букреєва, який глибиною та досконалістю математичної дум-
ки прищепив йому любов до геометрії та переконав у подальшому вибо-
рі наукових уподобань. Значного досвіду О. С. Смогоржевський набуває
завдяки подальшій співпраці з Б. Я. Букреєвим та його учнями в Київсько-
му державному університеті (КДУ).

Завдяки допомозі М. П. Кравчу-
ка, О. С. Смогоржевський разом з
молодими київськими математиками
взяв участь у роботі II Всесоюзного
математичного з’їзду в Ленінграді
(червень 1934 р.). Це сприяло набут-
тю досвіду та розширенню наукових
інтересів багатьох молодих науков-
ців з України, серед яких разом з
Олександром Степановичем були
В. Можар, Б. Рибаков, Д. Топо лян -
ський, Ю. Соколов, Є. Ремез та ін.
На з’їзді Михайло Пилипович ви -
ступив як керівник делегації від
України на пленарному засіданні, де
було подано характеристику науко-
вих напрямів з математики, що ма-
ли місце в роботі ВУАН та Київсько-
го університету. В подальшому М. П. Кравчук дасть високу оцінку цій по-
дії: «3’їзд, де зусиллями сотень людей, десятків наукових організацій да-
ється в стислій формі показ найновіших досягнень, найяскравіших зраз-
ків методики наукової творчості, взаємовпливів ідей, напрямків, шкіл є не -
оціненна школа для молодого науковця: тут він черпає собі теми, методи,
виробляє свої методологічні та філософські настанови, тут він критично
зважує свої сили та наслідки своєї роботи, здобуває наснагу для подальшої
праці» [15, с. 195–199].

У цей період Олександр Степанович знайомиться з молодим матема-
тиком та учнем М. П. Кравчука — Валентином Анатолійовичем Зморо-
вичем, який з 1932 р. працював асистентом кафедри математики й теоре-
тичної механіки в Київському машинобудівному інституті, що теж від -
окремився від КПІ. Це буде справжня дружба та плідна співпраця на все
життя. Разом вони будуть в евакуації у роки Другої Світової війни та роз-
будовуватимуть математичні кафедри КПІ в повоєнний період.

Крім цього О. С. Смогоржевський — учасник наукових семінарів та кон-
ференцій, де він спілкувався з найкращими математиками того часу. 
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1 вересня 1934 р. інститути, які відокремились від Політехнічного, бу-
ло знову об’єднано. Вони утворили Київський індустріальний інститут (КІІ),
де кафедру вищої математики очолив М. П. Кравчук, а його асистенткою
стала Р. Й. Демаховська, дружина В. А. Зморовича. Перед усіма праців-
никами кафедри Михайло Пилипович поставив вимоги обов’язково бра-
ти участь у науково-дослідницькій роботі. Ті працівники, що мали само-
стійні праці, отримали вищі посади. Ранні наукові роботи О. С. Смогоржев -
ський виконав задовго до закінчення вищого навчального закладу. В 1936 р.
його було затверджено в ученому ступені кандидата фізико-математичних
наук. Завдяки вагомим науковим здобуткам він отримав посаду професо-
ра (1938 р.), а В. А. Зморович — доцента.

Разом з М. П. Кравчуком Олександр Степанович розробляв та вдос-
коналював українську наукову математичну термінологію. Це допомог-
ло йому вести лекції з математики, писати наукові праці та методологіч-
ні курси довершеною українською мовою. Мова М. П. Кравчука та його
учнів стала добротним зразком українського науково-математичного
стилю [5, с. 30].

«Маю зазначити, що лекції всіх викладачів читалися українською мо-
вою, а у М. П. Кравчука, О. С. Смогоржевського, В. А. Зморовича вишу-
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каною українською мовою, тою, що тепер в незалежній Україні далеко не
завжди можна почути», — згадував колишній студент, згодом професор
З. Л. Рабінович.

З М. П. Кравчуком О. С. Смогоржевський працює в Інституті матема-
тики АН СРСР, у Київському педагогічному інституті, в Київському дер-
жавному університеті (КДУ). Все це сприяло його стрімкому сходженню
до вершин математичної науки.

Справи йшли добре. Але вдарив грім. У 1938 р. М. П. Кравчука було
заарештовано як «ворога народу». Міжнародні зв’язки, успіхи М. Кравчука,
його знання іноземних мов і листування з математиками всього світу бу-
ло інкриміновано йому як шпигунство, зрада інтересів держави, націона-
лізм і т. п. Негайно було сформовано комісію для перевірки роботи кафед-
ри математики КПІ, але вона не виявила ніяких зловживань, як і перевір-
ки в інших вузах, де працював М. П. Кравчук. Відбулися загальні збори,
на яких від співробітників намагалися отримати відомості про шкідниць-
ку діяльність Михайла Пилиповича. «Пам’ятаю, — згадувала Р. Й. Дема-
ховська, — один студент-активіст дуже агресивно намагався змусити ме-
не, як лекційного асистента, підтвердити, що М. П. Кравчук “читав лек-
ції” з ворожою метою. Таке розсудлива людина й придумати не могла! Але
ніхто з нас, колег Михайла Пилиповича, і не міг, і не хотів нічого погано-
го сказати про його роботу. І ніхто не сказав!».

Почуття відповідальності, людяність, порядність, принциповість за-
вжди були притаманні Олександру Степановичу, і в цьому випадку він не
пішов на змову з совістю. В складний для свого вчителя час він не при-
єднався до хору засуджень опального вченого. Навпаки, завжди був впев-
нений у його невинуватості й не приховував своєї позиції. Олександр Сте-
панович не відвідував зборів, де ганьбили М. П. Кравчука, та не ставив
підписів під наклепницькими протоколами. Через це його звільнили з ро-
боти в Академії наук та в університеті. В КІІ від звільнення його вряту-
вав Ю. Д. Соколов, якого призначили завідувачем кафедри математики за-
мість М. П. Кравчука. За ініціативою О. С. Смогоржевського було напи-
сано листа-заяву, де говорилося про величезну значущість М. П. Кравчу-
ка у науці та педагогіці й категорично заперечувалися висунуті проти ньо-
го звинувачення, листа підписали також Р. Й. Демаховська, В. А. Зморо-
вич та Я. С. Гольдбаум [8]. Підписав заяву й проф. Ю. Д. Соколов,
посилаючись на те, що в КІІ він — нова людина і не був свідком мину-
лих подій на кафедрі [24, с. 88].

То був дуже сміливий для тих часів вчинок, який міг призвести до за-
гибелі цих людей. Найдивніше, що ніхто з них не постраждав, хоча
М. П. Крав чук загинув. Уже на схилі життя, згадуючи про вчителя, Олек-
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сандр Степанович говорив: «Багато горя приносять втрати людей, близь-
ких по крові або по духу. Гіркота цієї втрати досі пече моє серце вогнем,
і час не може загасити його».

«Жахливо, непоправно, так трагічно несправедливо, що в розквіті сво-
їх сил загинув такий яскравий, талановитий учений — Михайло Пилипо-
вич Кравчук! Ми ж щасливі тим, що наше трудове та наукове життя по-
чиналося поряд з такою незвичайною людиною». — Пише в спогадах
Р. Й. Демаховська.

Пройшли роки. Сьогодні ім’я М. П. Кравчука реабілітовано та вписа-
но золотими літерами в історію математики. В стінах КПІ організовують
на його честь усесвітні наукові конференції.

Учні Михайла Пилиповича продовжили його справу в науці та педа-
гогіці. О. С. Смогоржевський завжди був гідним послідовником М. П. Крав -
чука. Він активно розвивав математичні науки в Україні: очолював та роз-
будовував математичні кафедри в кількох київських інститутах, сприяв роз-
витку та поширенню наукових знань, опікувався вдосконаленням і збере-
женням української математичної лексики, дбайливо виховував таланови-
ту молодь.

Олександр Степанович вважав справою честі підтримувати родину
М. П. Крав чука, ставлячи під загрозу свою безпеку. Він опікувався про-
блемами членів сім’ї свого вчителя, надавав як моральну так і матеріаль-
ну допомогу. Це був вияв його найкращих людських якостей.

«Олександр Степанович був дивно талановитою людиною, але і
скромний, відданий своїй науці, роботі та колегам по роботі, дуже добро-
зичливий. — Згадувала про довоєнні роки життя математика
Р. Й. Демаховська. — Пам’ятаю, мені по якихось справах довелося зайти
до нього додому. <…> Вразила майже повна відсутність меблів в його кім-
наті лише письмовий стіл, книги і на стіні великий портрет М. П. Кравчука».

Наукова глибина, неймовірна широчінь наукового кругозору, велика еру-
диція, високий методологічний рівень, аналіз та збереження історії мате-
матики стали головними чинниками його подальшої діяльності.

У передвоєнні роки роботу в КІІ О. С. Смогоржевський вдало поєд-
нував з працею в інших вищих навчальних закладах. Зокрема, завідував
кафедрою геометрії в Київському педагогічному інституті та кафедрою
математики в Київському гідромеліоративному інституті (нині Український
інститут інженерів водного господарства). Професійному зростанню мо-
лодого науковця сприяло і його математичне оточення. Так, на кафедрі ма-
тематики в педагогічному інституті разом з ним тоді працювали доцен-
ти К. О. Хлебніков, С. Ф. Фещенко, Д. М. Майєргоз, В. В. Іваненко,
А. Я. Орієвський, І. Є. Шиманський, В. П. Білоусова, Є. К. Лебединцева,
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К. Я. Латишева. Це були справді яскраві особистості в математиці того ча-
су. Після М. П. Кравчука кафедру математики очолив член-кореспондент
АН УРСР проф. Євген Якович Ремез (з вересня 1937 р.) У 1938/39 н. р. на
її основі було створено кафедри математичного аналізу, завідувачем якої
став Є. Я. Ремез, і геометрії, яку очолив професор О. С. Смогоржевський.

Під впливом математичних праць Б. Я. Букреєва на початку 40-х рр. ми-
нулого століття Олександр Степанович спрямовує наукові інтереси на тео-
рію геометричних побудов у геометріях Евкліда і Лобачевського. В
1939 р. виходить друком його монографія з теорії геометричних побудов
«Елементи теорії трикутника», яка є довершеною та вичерпною працею
з цієї тематики. Надалі О. С. Смогоржевський збагатив та зміцнив шко-
лу київських геометрів, яка об’єднала багатьох найкращих послідовників
та учнів Б. Я. Букреєва, В. П. Єрмакова, Д. О. Граве та ін.

В 1940 р. Олександр Степанович разом з Миколою Миколайовичем Бо-
голюбовим та Борисом Володимировичем Гнєдeнком сприяють організа-
ції кафедри алгебри та геометрії в складі фізико-математичного факуль-
тету Чернівецького державного університету (ЧДУ) та обранню її науко-
вого напряму. З 1945 р. цією кафедрою завідував учень О. С. Смогоржев -
ського Микола Григорович Бєляєв (1904–1981). В стінах цього вузу неод-
норазово виступав з доповідями й сам Олександр Степанович. З 1953 по
1956 р. М. Г. Бєляєв працював на посаді проректора з навчальної роботи
ЧДУ. В 1956–1966 рр. він — декан фізико-математичного факультету, а з
1956 по 1973 рр. — завідувач кафедри алгебри та геометрії. Він доклав ба-
гато зусиль для встановлення наукових контактів кафедри алгебри та гео-
метрії з провідними математичними центрами колишнього СРСР, багато
працював з молоддю, читав чудові лекції з основних та спеціальних кур-
сів. Як і роботи Олександра Степановича, наукові праці М. Г. Бєляєва роз-
вивають теорію геометричних побудов у просторі Лобачевського. На ка-
федрі досліджувалися лінії та поверхні неевклідових просторів, вивчала-
ся геометрія окремих класів ліній третього i вищих порядків площини Ло-
бачевського. Частина наукових результатів цього напряму досліджень увійш-
ла як окремий розділ до відомої монографії О. С. Смогоржевського — «Ос-
нови геометрії» [12].

З ініціативи М. Г. Бєляєва і за допомогою Бюро всесоюзного Геомет-
ричного семінару в 1979 р. на базі кафедри алгебри та геометрії у Черні-
вецькому університеті працювала Всесоюзна геометрична школа.

В роки Великої Вітчизняної війни (з 1 вересня 1941 р.) О. С. Смогор -
жев ський успішно вів педагогічну і науково-дослідну роботу в Ташкен-
ті, в Середньоазійському індустріальному інституті (САІІ), з яким було зли-
то КІІ на час евакуації. Разом з Олександром Степановичем сюди переїха-
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ли його дружина та донька. Незважаючи на всі складнощі й випробуван-
ня воєнного часу, науковці віддавали всі сили і знання забезпеченню пе-
ремоги й посиленню оборонної потужності Радянського Союзу. Протягом
трьох років працівники САІІ виконували окремі спеціальні завдання й роз-
робили практичні проекти для народного господарства. Підготовка кад-
рів не припинялася. Колектив КІІ й далі підвищував свою кваліфікацію.
В цей скрутний час Олександр Степанович, окрім викладацької діяльнос-
ті, очолював семінари для наукових працівників та закінчив дисертацію.
Також він прочитав курс лекцій з основ геометрії для викладачів серед-
ніх шкіл, допоміг заслуженому вчителю А. Карімову провести досліджен-
ня за його дисертаційною роботою [17, с. 11]. В 1944 р. за заслуги в на-
родній освіті О. С. Смогоржевського було відзначено Грамотою Народно-
го комісаріату освіти Узбецької РСР, За активну громадську та науково-ор-
ганізаційну роботу в цей період його нагородили медаллю «За доблесну
працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.».

З 1 вересня 1944 р. Олександр Степанович повернувся до КПІ.
29 вересня того року, після захисту докторської дисертації: «Функції Грі-
на лінійних диференційних та квазідиференціних систем в області одно-
го виміру», його було затверджено Вищою атестаційною комісією Мініс-
терства вищої освіти в ученому ступені доктора фізико-математичних на-
ук, а вже 2 грудня 1944 р. — на посаді завідувача кафедри математики КПІ.
В подальші роки він приділяв значну увагу підготовці технічних кадрів
для промисловості, в яких на той час була гостра потреба. Не вистачало
педагогічних кадрів. О. С. Смогоржевський узяв на себе головний тягар
викладацької праці. Він читав курси: «Аналітична геометрія», «Матема-
тичний аналіз», «Теорія функцій комплексної змінної», «Теорія ймовір-
ностей», «Тензорне числення» та ін.

«1946 рік. У навчальні аудиторії вперше прийшли зовсім різні студен-
ти: і ті, хто пройшов шляхами війни, і зовсім юні, що тільки закінчили се-
редню школу. Олександр Степанович усіх нас тепло привітав <…> Його
лекції завжди вражали глибиною думки і яскравістю форми і були для нас
серйозною школою». — згадують про нього учні: Ф. П. Яремчук.
Т. М. Бартновська та В. Г. Лозовик [24, с. 94].

З 1945 р. по 1950 р. О. С. Смогоржевський одночасно був професором
кафедри геометрії механіко-математичного факультету КДУ, якою керу-
вав проф. Б. Я. Букреєв [2, арк. 12]. Ця робота мала для Олександра Сте-
пановича особливе значення. Тут був центр геометричних досліджень в
Україні. Разом з найкращими математиками-геометрами він активно пра-
цював за обраною науковою тематикою, набував досвіду та відкривав но-
ві орієнтири досліджень у геометрії.
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Не випадковим було те, що редагування своєї праці «Неевклідова пла-
нiметрiя в аналітичному викладі» (1947 р.), Б. Я. Букреєв доручив саме Олек-
сандрові Степановичу. В цій книзі геометрія Лобачевського на площині
викладалась аналітичними методами. Особливим було те, що в ній вста-
новлювалися зв’язки з різноманітними геометричними теоріями та ілюс-
трувалася на конкретному матеріалі сила методів диференціальної геомет-
рії. Ця робота мала особливу цінність серед пізніших наукових праць
Б. Я. Букреєва й одержала високу оцінку математичної громадськості. В
1952 р. книгу було перекладено російською мовою [1, арк. 32]. Вона й сьо-
годні не втратила актуальності.

У зв’язку зі збільшенням навантаження в КПІ Олександр Степанович
у 1946 р. звільняється з роботи в Київському Педагогічному інституті та
звертається з проханням про зменшення навантаження до декана механі-
ко-математичного факультету КДУ.

Завдяки авторитету в наукових колах О. С. Смогоржевський входить
до Об’єднаної вищої атестаційної комісії з захисту дисертацій при універ-
ситеті. Щоб висвітлити стан досліджень у геометрії, вчений виступає з до-
повідями: «О некоторых геометрических построениях в гиперболической
и евклидовой плоскостях» (1945 р.), «Про одну конструктивну задачу гео-
метрії Лобачевського» (1954 р.) та «Про кути в гіперболічній площині, впи-
сані в коло» (1959 р.) в Академії наук СРСР [2, арк. 42, 70, 71].

Олександр Степанович багато уваги приділяв поширенню математич-
них знань. У другій половині 40-х рр. ХХ ст. О. С. Смогоржевський ор-
ганізував та очолив перший математичний семінар у КПІ, основною те-
мою якого була неевклідова геометрія з акцентом на геометричних побу-
довах [3, с. 10]. Це наукове зібрання проіснувало понад 20 років. У семі-
нарах брали участь математики багатьох вузів України та Росії [2, арк. 13].

Ніколи він не стояв осторонь значних подій у житті свого вузу та заохо-
чував до цього колег і учнів. Однією з таких подій стало святкування 50-річ-
ного ювілею Київського політехнічного інституту. З нагоди цієї дати в КПІ
проводилась наукова ювілейна сесія, де головою фізико-математичної сек-
ції був Олександр Степанович. На її другому засіданні він виступив з до-
повіддю про геометричні побудови в площині Лобачевського [19]. До 50-річ-
чя КПІ Наказом Міністра вищої освіти СРСР йому було оголошено подяку
та присуджено премію [2, арк. 20]. В 1948 р., як одного з найкращих про-
фесорів, його було нагороджено орденом «Трудового Червоного Прапора».

«Не виключена можливість того, що геометрія Евкліда є лише першим
кроком до вивчення форм реального простору, подібно до того, як теорія
Коперника була першим кроком до вивчення структури Сонячної систе-
ми», — розмірковував О. С. Смогоржевський [7, с. 187].
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Повоєнний період став найпродуктивнішим для вченого, особливо в ца-
рині геометричних побудов на неевклідовій площині. На той час більшість
наукових праць Олександра Степановича і його учнів було присвячено про-
блемам теорії Лобачевського. Під його керівництвом розробляється тео-
рія різних інтерпретацій неевклідової геометрії і досліджуються нові ви-
ди геометрії. Він розв’язав низку конструктивних задач гіперболічної гео-
метрії, побудував двовимірну метричну геометрію [23, с. 271].

Серед 95 його друкованих праць найкращими в цій галузі математи-
ки стали: «Геометрические построения в плоскости Лобачевского»
(1951 р.), присвячена спеціальним питанням гіперболічної геометрії, яка
є загальновизнаним вкладом в науку, «Метод координат» (1952 р.), «О гео-
метрии Лобачевского» (1957 р.), підручник для університетів і педагогіч-
них інститутів — «Основы геометрии» (2-е вид., 1954 р., с. 1–341) з цін-
ними додатками про теорію інваріантів, застосування геометрії Лобачев-
ського для обчислення деяких невизначених інтегралів, щодо окремих пи-
тань диференціальної геометрії евклідового та неевклідового простору.
«Линейка в геометрических построениях» (1957 р.) [18, с. 400]. «Книги
Олександра Степановича, <…> є моїми настільними книгами; читаючи
їх, я відчуваю живу розмову, кожне слово насичене інформацією», —
відзначав його учень, професор В. С. Мартиненко.
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Важливим внеском в історію математики стала праця, присвячена юві-
лею вчителя та наставника — «Б. Я. Букреев (К 100-летию со дня рожде-
ния)». Огляд діяльності видатного математика-геометра О. С. Смогоржев -
ський виконав у співавторстві з талановитими учнями вченого та своїми
колегами: В. П. Білоусовою, В. А. Добровольським та І. Г. Ільїним.

Пізніші праці вченого з геометрії (у співавторстві зі О. С. Столовою) —
«Справочник по теории плоских кривих третього порядка» (1961 р.) и «О
некоторых плоских алгебраических кривых» (1965 р.) стали фундаменталь-
ними посібниками для науковців та студенів [16, с. 1242].

«Він зумів не просто уперше розв’язати деякі складні конструктивні
задачі геометрії Лобачевського, а й започаткував тут новий напрям —
розв’язок конструктивних задач за допомогою обмежених засобів.

Крім того, в дослідженнях О. С. Смогоржевського уперше для
розв’язання конструктивних задач геометрії Лобачевського було застосо-
вано метод інверсії», — таку оцінку геометричним дослідженням Олек-
сандра Степановича дав його колега [10, с. 1].

Працю О. С. Смогоржевського «Об одной метрической геометрии» бу-
ло представлено на ІІІ Всесоюзному математичному з’їзді (1956 р.) [22,
с. 170–171] та опубліковано в матеріалах цього зібрання [2, арк. 70]. Він
виступає з доповіддю «Геометрические построения на неевклидовых про-
странствах» на пленарному засіданні І Всесоюзної геометричної конфе-
ренції, яка відбулась у Києві в 1962 р. [14, с. 237].

У 50–60-ті рр. О. С. Смогоржевського визнали головою київської шко-
ли геометрів. У ці роки він також працює в галузі лінійних диференціаль-
них рівнянь і теорії ортогональних поліномів.

Весь час науково-педагогічної праці О. С. Смогоржевський був чудо-
вим лектором, талановитим педагогом, який викладав курс вищої матема-
тики на високому науковому рівні. Його манера викладання складних ма-
тематичних курсів вирізнялася простотою та строгістю. Олександр Сте-
панович мав великий авторитет серед студентів та професорсько-викла-
дацького складу.

«У нас, при перебуванні мене студенткою КПІ, він читав курс Аналі-
тичної геометрії. Читав дуже красиво, захоплено, — пише в спогадах Оле-
на Валентинівна Забара, донька В. А. Зморовича. — Іспити приймав своє-
рідно — продиктував питання і дозволяв підготувати з кожного питання
всі математичні викладення і користуватися ними на іспиті. Ми повинні
були лише розуміти і уміти пояснити. І завдання виявилося непростим…».

Значну увагу він приділяв методології викладання математичних дис-
циплін у вищих навчальних закладах. Учений неодноразово виступав з ме-
тодичними доповідями з важливих курсів вищої математики, які сприя-
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ли вихованню багатьох поколінь викладачів-математиків. Результатом на-
копиченого ним досвіду стали методичні вказівки: з «аналітичної геомет-
рії», з «проективної геометрії», з «основ геометрії», «Метод Майора в на-
рисній геометрії».

Олександр Степанович опікувався проблемами самоосвіти студентів
та видав працю «Самостоятельная работа студентов и изучение высшей
математики». Він написав кілька книжок для учнів та вчителів середніх
шкіл, які містили багатий та різноманітний матеріал для індивідуальних
роздумів і роботи наукових гуртків. Однією з найкращих є «Методика
розв’язування задач на побудову» під редакцією О. М. Астряба та
О. С. Смо горжевського (Київ, Радянська школа, 1960 р.).

І хоч би де працював учений, він завжди надавав великого значення ре-
цензуванню наукових і навчально-методичних робіт, статей, дипломних
робіт, монографій, підручників, навчальних посібників, докторських і кан-
дидатських дисертацій. О. С. Смогоржевський неодноразово виступав як
керівник і офіційний опонент на захистах дисертацій. Так, у 1950 р. Олек-
сандр Степанович разом з М. М. Боголюбовим, М. О. Кільчевським та
Ю. Д. Соколовим був опонентом на захисті докторської праці його колеги
В. А. Зморовича і дав їй високу оцінку.

Проф. О. С. Смогоржевський віддавав багато сил та енергії математич-
ним дослідженням та підбору кадрів у КПІ. Він успішно справився з по-
требами інституту в висококваліфікованих спеціалістах-математиках на
вимогу науково-технічного прогресу другої половини ХХ ст. Під його ке-
рівництвом кафедра математики, що складалася в 1944 р. з 7 чоловік, ви-
росла в могутній колектив, який об’єднав понад півсотні фахівців. У ре-
зультаті 1952 р. було створено дві кафедри: математичної фізики, на чолі
з проф. О. С. Смогоржевським, і вищої математики, на чолі з проф.
В. А. Зморовичем.

Авторитет Олександра Степановича був дуже великий. Учнів і спів-
робітників ученого приголомшувала й вабила незвичайно яскрава непов-
торність його особистості, його щире, вдумливе ставлення до людини. «Де-
сятки років я працював на кафедрі, яку очолював О. С. Смогоржев сь кий. —
згадував проф. В. С. Мартиненко. — В колективі кафедри панувало пси-
хологічне поле доброзичливості, були справді високі вимоги до виклада-
чів, та не було жодних конфліктних ситуацій. Кожен з викладачів нама-
гався працювати як Олександр Степанович».

Пожвавленню наукової роботи кафедри сприяло й зміцнення її науко-
вих зв’язків з кафедрами інших інститутів та університетів. З 1950 р., зав-
дяки зусиллям О. С. Смогоржевського, вперше в історії кафедри вищої
математики КПІ при ній було утворено аспірантуру, а КПІ надано право
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(як виняток) приймати захист кандидатських дисертацій з різних мате-
матичних спеціальностей, зокрема з геометрії і теорії функцій комплекс-
ної змінної [11, с. 2].

Математик удосконалював навчальні плани і програми вузів для роз-
ширення профілю підготовки фахівців, запровадження нових дисциплін,
що грунтувалися б на останніх досягненнях науки і техніки. Так, на кон-
ференції в КПІ, що відбулася 1955/56 н. р., було вислухано і обговорено
доповідь проф. О. С. Смогоржевського «Про викладання деяких питань
теорії функцій у курсі математичної фізики» [13, с. 7–9].

Олександр Степанович шукав та дбайливо виховував талановиту мо-
лодь. До неї належав український математик Євген Вікторовський
(1926–1956). О. С. Смогоржевський та В. А. Зморович розгледіли й під-
тримали його талант, запросивши на роботу до КПІ. Це був доленосний
крок назустріч обдарованому математику, якого відсторонили від науко-
вої праці через призначення викладачем сільської школи. У 1956 р., за кло-
потанням Олександра Степановича, спеціалізована Вчена рада радіотех-
нічного факультету КПІ одностайно присудила Є. Вікторовському науко-
вий ступінь доктора фізико-математичних наук за захист кандидатської ди-
сертації «Интегральные кривые разрывного поля направлений». Життя ма-
тематика спалахнуло немов зірка та залишило значний слід у математич-
ній науці та в серцях колег. Опубліковано 6 його праць, які становлять но-
ві вагомі сторінки в якісній теорії диференціальних рівнянь [6, с. 3]. Він
встановив розв’язки математичних проблем, над якими безуспішно
«билися» відомі вчені — Каратеодорі, Маршо, Заремба, Кнезер, Фукухара
та ін. Сьогодні ім’я Є. Вікторовського стало в один ряд з найкращими
математиками ХХ ст.

Під керівництвом О. С. Смогоржевського закінчили аспірантуру та ус-
пішно захистили кандидатські дисертації 15 чоловік. Серед його учнів —
М. П. Хоменко, Р. Й. Демаховська, М. В. Скородумов, М. Г. Андрієвська,
В. С. Мартиненко, Л. І. Мозгова. Вони стали чудовими викладачами та про-
довжувачами його досліджень у геометрії. «Його праця — це мистецтво
високого рівня. Лекції Олександра Степановича, як пісні, спокійні, мело-
дійні, гранично чіткі». — Наголошують вдячні учні.

Олександр Степанович був високоосвіченою людиною, знав іноземні
мови — французьку, німецьку та англійську. Досконало володів українською
та російською мовами [2, арк. 3, 16].

Все життя була поряд та всіляко допомагала Олександру Степанови-
чу його дружина. Вона стала для нього справжнім другом та однодумцем.
Після переїзду до Києва (1930 р.) Зінаїда Онуфріївна кілька років працю-
вала секретарем у КПІ, а під час евакуації до Ташкента — в їдальні інсти-
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туту. Її було нагороджено медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчиз-
няній війні». В повоєнні роки активно вела громадську роботу, була де-
путатом Жовтневої райради депутатів трудящих.

Справжньою гордістю батька були його діти. Вони стали його гідни-
ми нащадками. Син Леонід народився в 1921 р. Він закінчив 1939 р. се-
редню школу, після чого проходив службу в Червоній Армії. На початок
Великої Вітчизняної війни перебував у місті Сарнах (був молодшим сер-
жантом). У листопаді 1941 р. потрапив у полон під Пирятином, але не-
забаром утік, добрався до Києва і жив там у знайомих. В період окупа-
ції працював спочатку в Києві на комбікормовому заводі вантажником,
а, коли німці почали вивозити з Києва населення в Німеччину, поїхав до
тітки — вчительки Тетяни Онуфріївни Гаврилюк, у село Клебань Він-
ницької обл. Там він прожив до звільнення Клебані Радянською Армією
в березні 1944 р. Потім знову вступив до лав Радянської Армії. У бою
під Мішкольцем (Угорщина) був тяжко поранений, потім лікувався в Ба-
ку і знову повернувся до Радянської Армії. В листопаді 1945 р. був де-
мобілізований (у званні старшого сержанта) і в 1946 р. вступив на біо-
логічний факультет Київського державного університету, який закінчив
з відзнакою [2, арк. 53]. Завдяки наполегливій праці, Леонід Олександро-
вич зробив вагомий внесок в орнітологію. Протягом 1950–1970-х рр. брав
участь у багатьох наукових експедиціях та активно поповнював фонди
Зоологічного музею Київського університету. В 1974 р. після захисту
докторської дисертації Л. О. Смогоржевський став професором кафед-
ри зоології хребетних Київського університету. Важливим етапом науко-
вої діяльності було видання фундаментальної монографії з серії «Фау-
на України».

Син Костянтин народився в 1923 р. Після закінчення середньої шко-
ли в 1941 р. його було покликано до Червоної Армії й спрямовано у вій-
ськове училище, після закінчення якого призначено в званні гвардії лей-
тенанта до дивізіону важких гвардійських мінометів. У боях під Сталін-
градом зазнав важкого поранення й помер від ран у госпіталі в місті Оче-
ретині в лютому 1943 р.

Дочка Ніна народилася в 1930 р. Вона жила з батьками в евакуації у
Ташкенті. У 1948 р. закінчила середню школу з золотою медаллю, а по-
тім — хімічний факультет Київського державного університету.

Олександр Степанович мав братів і сестер. Його сестра Людмила, 1897 р.
народження, працювала регентом церковного хору в селі Кункє Гайсин-
ського району Вінницької обл. Сестра Ольга, 1908 р. народження, працю-
вала штукатуром у Москві. Одного разу, переходячи вулицю, вона потра-
пила під машину, після чого залишилася інвалідом. В 1945 р. переїхала з
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Москви в село до сестри Людмили, померла в 1950 р. Брат Анатолій, 1910 р.
народження, працював в Умані вчителем, залишався на окупованій тери-
торії і був висланий до Німеччини.

Все життя О. С. Смогоржевський присвятив служінню науці. Крім
4 монографій, він написав та видав низку підручників і навчальних посіб-
ників з курсу вищої математики та з різних спеціальних курсів сучасної
математики: з диференціальних рівнянь математичної фізики, з тензорно-
го числення, з теорії ймовірності. Ці курси відзначають його як чудово-
го автора та невтомного трудівника зі створення спеціальної педагогічної
літератури, необхідної для підготовки молодих спеціалістів. Характерною
рисою науково-популярних праць проф. О. С. Смогоржевського є оригі-
нальність викладу та нові витончені розв’язки розглянутих задач. Дослід-
ження вченого в математичній фізиці, особливо в гіперболічній геометрії,
і нині заслужено визнаються. Багато його робіт перекладено та надруко-
вано болгарською, чеською, китайською, японською, французькою та ан-
глійською мовами [2, арк. 71].

Проф. О. С. Смогоржевський проводив велику громадську роботу. У
1950 р. він закінчив на «відмінно» вечірній університет марксизму-лені-
нізму, Жовтневу філію, де навчався з 1948 р. Після чого, у 1953 р., був при-
йнятий до лав КПРС. Він брав активну участь у роботі філософського се-
мінару [2, арк. 28]. В 1960 р. проф. О. С. Смогоржевського було нагород-
жено грамотою Всесоюзного товариства з поширення політичних та на-
укових знань серед трудящих. Олександр Степанович був головою комі-
сії при методкабінеті та членом комісії сприяння будівництву КПІ [2, с. 20].
Багато років очолював експертну комісію з математичних наук Управлін-
ня у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР. Також О. С. Смо -
горжевський був членом учених рад низки вищих навчальних закладів з
присудження вчених ступенів, був головою групи членів товариства
«Знання» КПІ. Все це підтверджує його небайдуже ставлення до життя ін-
ституту й усієї держави.

У 1953 р. проф. О. С. Смогоржевського було нагороджено другим ор-
деном Трудового Червоного Прапора. За видатні заслуги в розвитку на-
уки і техніки, та особливо геометрії, в 1966 р. йому було присуджено зван-
ня Заслуженого діяча науки й техніки УРСР [2, арк. 113].

Олександр Степанович завідував кафедрою математичної фізики КПІ
до 1967 р. і до останнього подиху працював консультантом кафедри.

Таланти Олександра Степановича були дуже різноманітні. Все життя
він захоплювався шахами. Його шахові композиції було представлено в жур-
налах «Известия», «Шахматний листок» та ін. Вони викликали велике за-
цікавлення в шахістів.
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У досить зрілі роки він був незмінним членом волейбольної команди
викладачів КПІ. Також математик мав хист до малювання — писав олією
великі картини, в яких відчувалися велика любов та шана до рідної зем-
лі. Дарував свої художні твори друзям та колегам. Його картина «Утро на-
шей Родины», копія з картини дуже відомого художника, прикрашала один
з кабінетів КПІ [9]. Він любив і добре знав українську та російську поезію.
Часто й охоче читав напам’ять, сам складав вірші.

Культурна спадщина великого математика вагома. Його життя може
слугувати прикладом людської гідності, відданості справі та цілеспрямо-
ваності в досягненні мети. Він збагатив сучасну геометрію та відкрив но-
ві орієнтири її застосування. Працю вченого було спрямовано на розбу-
дову та зміцнення широко відомої Київської математичної школи. Він збе-
ріг та примножив традиції найкращих своїх попередників, чим підняв рі-
вень освіти КПІ на якісно новий рівень, згідно з вимогами часу.

Таким чином, у стрімкому економічному злеті колишнього СРСР, в дру-
гій половині ХХ ст. є і частка праці Олександра Степановича. О. С. Смо-
горжевський — гордість КПІ й усієї української математики.
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