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Андрiй Андрiйович Кондратюк
5 березня 1941 – 22 квiтня 2016
22 квiтня 2016 року львiвська математична школа зазнала важкої невиправної втрати — раптово пiшов з життя вiдомий український вчений, Заслужений професор Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка, доктор фiзико-математичних
наук, завiдувач кафедри математичного i функцiонального аналiзу Андрiй Андрiйович
Кондратюк.
Народився А. А. Кондратюк 5 березня 1941 року в селi Грем’яче поблизу Острога в
селянськiй родинi. Славетна волинська земля та близькiсть до найдревнiшого осередку
української науки — Острозької академiї виплекали у юного Андрiя двi основнi життєвi
риси: патрiотизм та любов до науки.
Пiсля закiнчення у 1958 р. Дубненського педагогiчного училища А. А. Кондратюк
працює вчителем математики Воронкiвської семирiчної школи Володимирецького району Рiвненської областi. У 1960 р. вступає до Львiвського унiверситету та назавжди
пов’язує з ним свiй життєвий шлях. Свої першi науковi дослiдження А. А. Кондратюк
здiйснює пiд керiвництвом фундатора Львiвської школи теорiї аналiтичних функцiй
професора А. А. Гольдберга. У 1965 роцi захищає пiд його керiвництвом дипломну роботу “Екстремальний iндикатор для цiлих функцiй з додатними нулями” i отримує диплом з вiдзнакою про закiнчення механiко-математичного факультету, пiсля закiнчення
навчання на якому вступає до аспiрантури. Протягом 1966 року служить в армiї, а пiсля
демобiлiзацiї повертається до навчання в аспiрантурi. У 1967 р. в журналi “Литовский
математический сборник” входить з друку перша наукова стаття А. А. Кондратюка, а
в 1969 роцi вiн захищає кандидатську дисертацiю “Оцiнки iндикаторiв цiлих функцiй”.
З 1967 року Андрiй Андрiйович працює асистентом кафедри теорiї функцiй i теорiї ймовiрностей Львiвського унiверситету, а з 1971 року доцентом цiєї ж кафедри.
Протягом 1972–1974 рокiв працює викладачем математики в Алжирi. Пiсля повернення з Алжиру повертається до роботи у Львiвському унiверситетi. Активно займається
науковою дiяльнiстю. За майже десятирiчний перiод з кiнця 70-х до кiнця 80-х рокiв
публiкує низку наукових робiт, присвячених мероморфним функцiям цiлком регулярного зростання та субгармонiйним функцiям. Кульмiнацiєю цього перiоду стає побудова
ним стрункої теорiї цiлком регулярного зростання мероморфних функцiй (що протягом
тривалого часу було складною вiдкритою проблемою) i як результат захист у 1989 роцi
докторської дисертацiї “Метод рядiв Фур’є i Фур’є-Лапласа для мероморфних i субгармонiйних функцiй цiлком регулярного зростання”.
З 1990 року А. А. Кондратюк обiймає посаду професора, а з 1992 року завiдувача кафедри математичного i функцiонального аналiзу Львiвського унiверситету, продовжує
плiдну наукову та педагогiчну роботу. Пiд його керiвництвом захищають 7 кандидатських та докторську дисертацiї. У 2010 роцi йому присвоєно почесне звання Заслуженого професора Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка.
А. А. Кондратюк завжди займав активну громадянську позицiю. Вiн брав активну участь у демократичних процесах перебудови при розвалi Радянського Союзу та
становленнi незалежної України. Був депутатом районної ради у мiстi Львовi, одним
з iнiцiаторiв створення Статуту Львiвського унiверситету, неодноразово головував на
перших демократичних конференцiях трудового колективу унiверситету. А. А. Кондратюк випереджав свiй час, завжди мав власну незалежну думку, а чимало його, на
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перший погляд радикальних iдей, згодом через тривалий промiжок часу втiлювалися
в життя.
Андрiй Андрiйович був справжнiм iнтелектуалом, любив та шанував природу рiдної
землi, був надзвичайним грибником та рибалкою, мав улюбленi мiсця у багатьох куточках України. Вже у зрiлому вiцi опанував гiрськi лижi. Його активний спосiб життя,
оптимiзм, бадьорiсть й доброзичливiсть завжди були прикладом для учнiв, колег та
друзiв.
Андрiй Андрiйович виховав двох синiв, Тараса та Ярему, котрi подарували йому
п’ятьох внукiв.
У пам’ятi колег i друзiв Андрiй Андрiйович назавжди залишиться скромною, доброю, чуйною, iнтелiгентною людиною, вiдданим товаришем i другом, готовим завжди
прийти на допомогу. Ми глибоко сумуємо вiд невимовного болю, вiд непоправної втрати — передчасної смертi професора А. А. Кондратюка, видатного Вченого, Педагога,
Друга i Вчителя.
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