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ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ КИРИЧЕНКО

17 червня 1942 – 2 квiтня 2019

2 квiтня 2019 року українська наука зазнала непоправної втрати — обiрвався життє-
вий шлях видатного вченого у галузi алгебри й геометрiї, педагога, органiзатора науки,
громадського дiяча, доктора фiзико-математичних наук, професора, засновника ново-
го наукового напряму — застосування теорiї графiв у структурнiй теорiї кiлець, члена
редколегiї журналу “Математичнi студiї” — Володимира Васильовича Кириченка.

В. В. Кириченко народився 17 червня 1942 ро-
ку у м. Пенза (Росiя). У 1959 роцi вступив на механi-
ко-математичний факультет Київського держав-
ного унiверситету iменi Т. Г. Шевченка, який за-
кiнчив з вiдзнакою у 1964 р. З сiчня 1965 по сер-
пень 1967 р. навчався в аспiрантурi Iнституту ма-
тематики АН УРСР. У 1968 р. В. В. Киричен-
ко захистив кандидатську дисертацiю в Ленiн-
градському вiддiленнi Математичного iнституту
iменi В. А. Стєклова на тему “Зображення спад-
кових, цiлком розкладних та басових порядкiв”.
Його науковим керiвником був вiдомий фахiвець в
галузi алгебри, член-кореспондент АН СРСР, про-
фесор Д. К. Фаддєєв.

З 1 вересня 1967 року i до 2018 року наукова
i педагогiчна дiяльнiсть Володимира Васильовича нерозривно пов’язана з механiко-
математичним факультетом Київського унiверситету. Тут вiн обiймав посади асистен-
та, доцента, професора кафедри алгебри та математичної логiки. З 1988 року по 2005
рiк В. В. Кириченко очолював кафедру геометрiї механiко-математичного факультету,
з 2005 по 2008 працював професором цiєї ж кафедри, а з 2008 по 2016 роки виконував
обов’язки її завiдувача. У 2016–2018 роках обiймав посаду старшого наукового спiвро-
бiтника НДЧ унiверситету.

Володимира Васильовича по праву вважають одним iз засновникiв сучасної київ-
ської алгебраїчної школи. Вiн отримав важливi результати в теорiї зображень та в теорiї
кiлець i модулiв. Розроблена ним спiльно з Ю. А. Дроздом i А. В. Ройтером у 1967–1972
роках теорiя басових та квазi-басових порядкiв нинi стала класичною. В. В. Киричен-
ковi належить провiдна роль у розвитку структурної теорiї кiлець, де вiн ефективно
застосував методи теорiї зображень. Вiн увiв поняття сагайдака та первинного сагай-
дака кiльця. Розробленi методи дозволили отримати конструктивний опис цiлої низки
важливих класiв кiлець, одержати розв’язок проблеми Л. А. Скорнякова про будову
кiлець певного спецiального типу.

У 1976 роцi В. В. Кириченко та О. Г. Завадський запровадили клас напiвмаксималь-
них кiлець, якi природно виникають у теорiї цiлочисельних зображень. До цього класу
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кiлець належать черепичнi порядки. Важливою класифiкацiйною теоремою сучасної
теорiї асоцiативних кiлець є теорема про будову напiвпервинних нетерових напiвдоско-
налих напiвдистрибутивних кiлець, яку В В. Кириченко довiв у 1993 роцi. Володимир
Васильович отримав зручний критерiй горенштейновостi черепичного порядку. Разом
з учнями вiн описав горенштейновi черепичнi порядки, створив та успiшно розвивав
новий науковий напрямок — застосування геометричних методiв у структурнiй теорiї
кiлець.

У 1986 роцi в Московському державному унiверситетi iменi М. В. Ломоносова Во-
лодимир Васильович захистив докторську дисертацiю на тему “Модулi та структурна
теорiя кiлець”.

Науковi працi В. В. Кириченка широко вiдомi свiтовiй математичнiй спiльнотi. Отри-
манi ним результати ввiйшли до основних монографiй з теорiї зображень та теорiї кiлець
i модулiв. Володимир Кириченко є автором понад 250 наукових праць.

За цикл робiт “Зображення алгебраїчних структур i матричнi задачi в лiнiйних та
гiльбертових просторах” у 2007 роцi професор В. В. Кириченко в складi колективу на-
уковцiв механiко-математичного факультету та Iнституту математики НАН України
отримав Державну премiю України в галузi науки i технiки. Плiдна дiяльнiсть Воло-
димира Васильовича вiдзначена медаллю iменi М. В. Остроградського (2001).

Володимир Васильович придiляв багато уваги науково-органiзацiйнiй i методичнiй
роботi. В. В. Кириченко був серед засновникiв Мiжнародних алгебраїчних конферен-
цiй в Українi. Вiн є автором i спiвавтором п’яти монографiй, численних навчально-
методичних посiбникiв з алгебри та геометрiї. Надзвичайно плiдною була робота про-
фесора В. В. Кириченка з пiдготовки кадрiв вищої квалiфiкацiї — пiд його керiвництвом
захищено 36 кандидатських дисертацiй, в вiсiм його учнiв стали докторами наук. За ба-
гаторiчну плiдну науково-педагогiчну дiяльнiсть у 2011 роцi Володимиру Васильовичу
було присвоєно звання Заслуженого професора Київського нацiонального унiверситету
iменi Тараса Шевченка.

Професор В. В. Кириченко був одним iз засновникiв, а потiм одним iз редакто-
рiв журналу “Algebra and Discrete Mathematics”, вiв активну роботу як член редколе-
гiй багатьох наукових журналiв i видань, серед яких “Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova”, Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шев-
ченка, “Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины”, “На-
уковий часопис Нацiонального педагогiчного унiверситету iменi М. П. Драгоманова”,
“Український математичний журнал”, “Математичнi Студiї”.

Ми глибоко сумуємо вiд невимовного болю i жалю, вiд передчасної втрати професора
Володимира Васильовича Кириченка, Доброї Людини, Видатного Вченого, Педагога,
Друга та Вчителя.

Свiтла пам’ять про Володимира Васильовича —- вченого, невтомну в працi, чесну,
чуйну та добропорядну людину назавжди залишиться у наших серцях.

Артемович О.Д., Гаталевич А.I., Гуран I.Й., Забавський Б.В., Зарiчний М.М.,
Петричкович В.М., Романiв О.М., Скаскiв О.Б., Шеремета М.М., Щедрик В.П.


