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Василь Iванович Андрiйчук
18. 09. 1948 – 7. 07. 2012

7 липня 2012 року пiсля важкої хвороби перестало битися серце вiдомого українсько-
го вченого, доктора фiзико-математичних наук, професора кафедри алгебри i логiки
Василя Iвановича Андрiйчука.

Сорок шiсть рокiв його життя пов’язанi з Львiвським унiверситетом, де вiн пройшов
тернистий шлях вiд студента до професора. Народився В. I. Андрiйчук у селi Яблунь-
ка Сарненського району Рiвненської областi в селянськiй родинi. Пiсля закiнчення з
золотою медаллю Малинської середньої школи, в 1966 роцi вiн вступає на механiко-
математичний факультет Львiвського державного унiверситету iменi Iвана Франка на
вiддiлення “Математика”, який з вiдзнакою закiнчує у 1971 роцi. З 1971 по 1974 рiк
навчається в аспiрантурi на кафедрi теорiї функцiй i функцiонального аналiзу пiд ке-
рiвництвом О. М. Веденського, який ще у студентськi роки привiв Василя Iвановича
в прекрасний свiт алгебри, у той дуже непростий, але надзвичайно цiкавий її напрям,
який стосується алгебраїчної геометрiї, теорiї чисел та теорiї алгебраїчних груп.

Свою науково-педагогiчну дiяльнiсть В. I. Андрiйчук розпочинає у 1973 роцi на по-
садi асистента кафедри теорiї функцiй i функцiонального аналiзу, а з 1975 року вiн
старший викладач кафедри геометрiї. У 1983 роцi Василь Iванович захищає кандидат-
ську дисертацiю “Дослiдження з арифметики елiптичних кривих над загальними ло-
кальними полями” (“Исследование по арифметике эллиптических кривых над общими
локальными полями”) i стає доцентом кафедри алгебри i топологiї. У 1985–1988 роках
перебуває у службовому вiдрядженнi в унiверситетi мiста Блiда в Алжирi.

Науковi працi В. I. Андрiйчука стосуються дослiдження арифметичних властиво-
стей алгебраїчних многовидiв, теорiї полiв класiв псевдоглобального поля, групи Бра-
уера псевдоглобального поля та полiв класiв рацiональних функцiй над ним. Вагомi
результати отриманi ним в дослiдженнi алгебраїчних торiв та скiнченних модулiв над
псевдоглобальними полями та когомологiй Галуа скiнченних модулiв та алгебраїчних
многовидiв над псевдоскiнченними, псевдоглобальними та багатовимiрними загальни-
ми локальними полями. Вiн довiв невиродженiсть добутку Тейта-Шафаревича в елi-
птичних кривих над деякими псевдоглобальними полями.

У 2002 роцi Василь Iванович успiшно захищає докторську дисертацiю “Алгебраїчнi
многовиди та поля алгебраїчних функцiй над псевдоскiнченними полями”, яка стала
логiчним пiдсумком його багаторiчної працi, вагомим вкладом в свiтову алгебраїчну
науку. З 2003 року В. I. Андрiйчук — професор кафедри алгебри i логiки, де розкрива-
ється його глибокий талант педагога i науковця. Професор В. I. Андрiйчук є автором
понад 60 наукових праць, багатьох науково-методичних розробок, серед яких навчальнi
посiбники з лiнiйної алгебри, дискретної математики, алгебри i теорiї чисел, математи-
чної логiки.

В. I. Андрiйчук був вимогливим i доброзичливим науковим керiвником, який багато
зусиль i часу придiляв своїм учням — вiд студента до аспiранта. Пiд його керiвництвом
написанi численнi дипломнi та магiстерськi роботи, вiн був керiвником чотирьох кан-
дидатських дисертацiй. Студентам i учням вiн запам’ятався як талановитий педагог,
доброзичливий ерудований лектор. Важка хвороба зупинила творчий злет Василя Iва-
новича — залишились недописанi статтi, незавершена монографiя, незаспiвана пiсня,
непрочитана книжка, непереосмислена фiлософська теорiя... Василь Iванович захоплю-
вався класичною музикою, живописом, художньою лiтературою — його домашня бiблiо-
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тека мiстить вибранi твори майже всiх великих письменникiв свiту. Його делiкатно-
стi, тонкому почуттю гумору, широкiй ерудицiї, обiзнаностi й розумiнню фiлософських
аспектiв багатьох теорiй з рiзних областей людської дiяльностi мiг би подивуватися
кожен.

В. I. Андрiйчук був чуйним чоловiком i люблячим батьком, справжнiм патрiотом
своєї батькiвщини — України. Такими ж патрiотами України вiн виховав i двох своїх
дочок Настю i Олю.

У пам’ятi колег i друзiв Василь Iванович Андрiйчук назавжди залишиться скром-
ною, доброю, чуйною, iнтелiгентною людиною, готовою завжди прийти на допомогу. Ми
глибоко сумуємо з приводу непоправної втрати — смертi професора В. I. Андрiйчука,
видатного Вченого, Педагога, Друга i Вчителя.
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