Можар Володимир Іванович народився 06.07.1901р. в с. Березівка
Коростишівського району на Житомирщині в селянській заможній українській
сім’ї. Тут він закінчив сільську церковно-приходську школу, а середню освіту
здобув в м. Житомирі. В 1925 р. успішно закінчив Житомирській педінститут і
після цього отримав спеціальну математичну підготовку в Київському інституті
народної освіти. Проходив аспірантський стаж на науково-дослідній кафедрі
математики Всеукраїнської Академії Наук (ВУАН) під керівництвом академіка
М. Кравчука і М. Крилова. Вже тоді він займався вирішенням диференціальних
інтегральних рівнянь теорії пружності, використовуючи в основному методи
теорії функції комплексної змінної. Цій тематиці наукових досліджень були
присвячені і подальші його роботи. Під час навчання в аспірантурі, він активно
викладав на кафедрі вищої математики КПІ.
Маючи високу професійну математичну підготовку і досвід педагогічної
роботи Володимир Іванович став організатором кафедри математики
Київського інституту цукрової промисловості (тепер – НУХТ), в цьому йому
допомагали талановиті математики ВУАН.
Під керівництвом В. І. Можара за період з 1930 по 1936 р. р. кафедра
підготувала і видала посібники:
1. М. Кравчук, П. Касяненко, С. Кулик, В. Можар, О. Смогоржевський.
Вища математика. Посібник для студентів і самоосвіти. У трьох частинах. К.:
Вид-во ВУАН, 1934. – ч.1. – 407с.
2. М. Кравчук, В. Можар. Диференціальні рівняння та їх застосування в
природознавстві й техніці. К.: Вид-во ВУАН, 1934. – 184с.
Це була перша математична література високого рівня видана українською
мовою педагогами нашого навчального закладу. Публікація цих посібників
стала визначною подією в українському математичному освітньому просторі.
В період 1934-35 рр. в Радянському Союзі почалася активна і жорстока битва
з «українським націоналізмом» і вихід підготовленого курсу вищої математики
для технологічних інститутів у двох томах було припинено. Така ж доля
дісталася і ІІ та ІІІ томам посібника М. Кравчука та ін. Написані посібники
визнавались «націоналістичними» і піддавались нищівній критиці саме за
українську термінологію і українську наукову мову.
В. І. Можар належав до інтелектуальної творчої еліти українського народу.
Він вільно володів декількома іноземними мовами, в тому числі англійською,
німецькою, французькою. Проте в стінах рідного інституту завжди відстоював
велич мови свого народу, читав лекції з математики та доповіді українською
мовою.
Володимир Іванович багато зробив для створення українського
математичного словника. Всі наукові і методичні праці були надруковані
рідною для нього мовою. 17.11.1935 йому була присуджена вчена ступінь
кандидата фізико-математичних наук, а 23.02.1935р. у 33-х річному віці він був
затверджений в званні професора по кафедрі математики.
Паралельно з фундаментальними дослідженнями і методичною роботою
кафедра математики на чолі з Можаром В.І. плідно співпрацювала зі

спеціалістами в галузі харчових технологій, про що свідчать видані в той час
статті.
Володимир Іванович приділяв велику увагу науковій роботі студентів. На
кафедрі математики була розроблена чітка концепція і детальна програма
науково-дослідної роботи зі студентами.
Науково-методичну значущість, важливість та актуальність для того і,
навіть, теперішнього часу доповіді професора Можара «Про наукову роботу
студентів» важко переоцінити. «…Примітизування науки, емпіризм,
догматичність та рецептурність у викладанні знижують науково-педагогічний
авторитет вищої школи…», - говорив професор Можар.
Всі, хто знали Можара В.І., відзначали, що він був блискучим лектором,
талановитим педагогом, чуйним до людей і користувався великою повагою
своїх колег і студентів.
В. І. Можар продовжував і далі плідно працювати над докторською
дисертацією. За свідченням рідних в кінці квітня 1937р. він виїхав до Москви
для доповіді своєї дисертаційної роботи на науковому семінарі.
27.11.1937р. був заарештований органами НКВС за несправедливим
звинуваченням, як активний учасник націонал-фашистської терористичної
організації. Через декілька днів був переданий до м. Києва. Відразу був
проведений детальний обшук в його київській квартирі. Було знайдено 2 книги
М. Хвильового, 2 книги Винниченка і інше. Саме ця література була
використана як головний доказ причетності Володимира Івановича до ворожої
організації.
Абсолютно всі звинувачення Володимир Іванович відхиляв, проте не
приховував того, що просування українізації в його інституті було недостатнім
і математику це не подобалося. Також він заявляв, що швидкість колективізації
на селі дуже перебільшена. Одним з доказів його вини було приведення даних
про членство та організацію товариства «Просвіта» в школах Житомира в 191718 роках.
На початку жовтня 1937 р. справу Можара В.І. було передано на розгляд
трійки при Київському обласному управлінні НКВС, яка винесла йому вирок –
розстріл. Вирок було виконано опівночі 9 листопада 1937 року.
Так, на злеті розквіту життєвих і творчих сил, на тридцять сьомому році
життя обірвалася діяльність талановитого математика, визначного педагога,
першого завідувача кафедри вищої математики професора Володимира
Івановича Можара. Місце його могили на сьогоднішній день не відоме.
03.08.1956 року справу було переглянуто і Володимир Іванович був повністю
реабілітований.
Багато добрих справ для студентів, для математиків, для вищої школи
зробив професор В. І. Можар. Слава Богу, що прийшов час і все це втілюється в
практику сьогоднішнього дня.
Сьогодні кафедра вищої математики НУХТ носить ім’я професора Можара
Володимира Івановича, а студентам, які досягли значних успіхів в математиці,
надається стипендія імені професора В.І. Можара.
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