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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Втрати науки

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ВІРИ юРІЇВНИ МАНДРИК
(30.04.1931—15.10.2011)

Українську ботанічну спільноту спіткала тяжка втрата: на 81-му році пішла з життя 
видатний ботанік-ембріолог, доктор біологічних наук, професор Віра Юріївна 
Мандрик. 

В.Ю. Мандрик народилася 1931 року в селі Скотарське Воловецького району 
Закарпатської області. У 1948—1953 роках вона навчалася на біологічному 
факультеті Ужгородського державного університету. 1961 року в Московському 
державному університеті імені М.В. Ломоносова захистила кандидатську 
дисертацію — «Эмбриология чайного растения в условиях Закарпатья», а 1990 в 
Ботанічному інституті імені В.Л. Комарова АН СРСР (м. Ленінград) — докторську 
— «Особенности семенной репродукции видов семейства Rosaceae в природных 
популяциях (на примере представителей флоры Карпат)». З 1991 по 2011 рік 
працювала на посаді професора кафедри ботаніки Ужгородського університету, а в 
1992-му отримала вчене звання професора. 

Віра Юріївна майже все своє життя — практично до останньої його хвили-
ни — присвятила роботі в Ужгородському національному університеті. З її ім’ям 
пов’язаний цитоембріологічний напрям досліджень кафедри ботаніки. Як перша 
учениця професора Хоми Юхимовича Руденка — засновника ужгородської школи 
цитоембріологів — вона гідно продовжила його справу; під її безпосереднім 
керівництвом захистили кандидатські дисертації з ембріології рослин четверо її 
вихованців. В.Ю. Мандрик допомагала у виконанні ембріологічних досліджень 
багатьом аспірантам, що готували дисертаційні роботи на популяційно-видовому 
рівні. Викладаючи на біологічному факультеті впродовж майже 60-ти років, вона 
сприяла становленню кількох поколінь біологів, які сьогодні працюють у багатьох 
провідних вітчизняних наукових та освітніх установах, у наукових і навчальних 
закладах близького й далекого зарубіжжя.

Для колег і учнів Віра Юріївна уособлювала цілу епоху в становленні, розвитку 
та житті кафедри і факультету. Вона вчила, допомагала та спрямовувала у творчому 
пошуку, всіляко сприяла формуванню молодих науковців. Колеги продовжували 
вчитися у неї й завжди отримували пораду та підтримку. Не маючи своїх дітей, во-
на опікувалася учнями, аспірантами, молодими дослідниками, переймалася їхніми 
справами, раділа успіхам, пишалася ними й завжди була готова підставити їм своє 
плече. Віра Юріївна пішла із життя, залишивши по собі яскравий слід у ботанічній 
науці.

Світла пам’ять про Віру Юріївну Мандрик — прекрасну людину, знаного 
науковця, Педагога з великої літери — збережеться в серцях колег, учнів і всіх, хто 
її знав.
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