ПАМ’ЯТІ ТОВАРИША
Минув рік, як передчасно помер Віктор Володимирович
Богобоящий. Нестало людини, життя якої цілковито було
віддано служінню науці і праці на освітянській ниві. В архіві
Віктора Володимировича збереглася об’ємна і прекрасного
видання книга: “Наука и человечество”. На розвороті
каліграфічним почерком написано: “Переможцю олімпіади з
фізики, перше місце, студенту ІІ-го курсу фізичного
факультету ХДУ Богобоящому В.В.” І далі підписи: академік
АНУРСР Ахієзер А.І. і ще підписи шістьох професорів.
Так, не помилились знані у всьому колишньому
Радянському Союзі вчені. Високо піднявся в своїх досягненнях
Віктор Володимирович. Свої перші серйозні наукові роботи
після закінчення кафедри теоретичної фізики Харківського
університету (1982 р) він зробив в лабораторії фізичних досліджень заводу чистих
металів, м. Світловодськ. Вони були присвячені дослідженню кінетичних ефектів у
вузькощільових напівпровідниках і пов’язані з важливою для оборони країни тематикою:
створенню промислової технології випуску матеріалів, чутливих до випромінювання у
далекій інфрачервоній області спектра і призначених для виготовлення активних
елементів приладів нічного і теплобачення. Ця серія робіт лягла в основу його
кандидатської дисертації, яку він у 1988р. успішно захистив у стінах знаменитого Фізикотехнічного інституту ім. А.Ф.Іоффе (м. Ленінград).
У важкі 90-роки Віктор Володимирович продовжив активну наукову діяльність. У
вузькощілинних твердих розчинах типу Cd-Hg-Te ним експериментально і теоретично
досліджена природа провідності по-Мотту, рівновага власних дефектів, хімічна їх дифузія,
взаємодія з легуючими домішками. Це врешті решт дозволило в широких межах і свідомо
керувати електрофізичними властивостями твердих розчинів, які нині широко
використовуються в опто- і фотоелектроніці, нажаль в інших країнах, а не там де була
розроблена технологія їх промислового випуску. Докторську дисертацію Віктор
Володимирович блискуче захистив в Інституті фізики напівпровідників НАНУ у 2002 р.,
м. Київ.
З 1998 р. Віктор Володимирович працював в стінах нашого університету, спочатку
як професор кафедри електронних апаратів, потім завідувача кафедри вищої і прикладної
математики та декана економічного факультету. Окрім наукових статей за цей час
Віктором Володимировичем випущено ряд прекрасних методичних розробок, серед яких
посібник, який отримав гриф Міносвіти “Принципи моделювання та прогнозування в
екології”. Вагомий науковий доробок лишив після себе Віктор Володимирович. Чимала
кількість його наукових робіт опублікована в провідних зарубіжних журналах.
Публікувався він і у “Віснику КДПУ”.
Аналітичний розум, доброзичливість, працьовитість, готовність допомогти, весела
вдача, почуття гумору, любов до пісні (він прекрасно співав і грав на гітарі) – ось далеко
не всі чесноти, якими щедро нагородила природа Віктора Володимировича Богобоящого,
доктора фізико-математичних наук, професора і нашого з вами земляка. Він був родом з
Гадяча. Вклонімося його світлому образу.
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