ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Василь Антонович Осадчук
(06.01.1940 – 25.07.2011)
Колективи Інституту прикладних проблем механіки і математики
ім. Я. С. Підстригача НАН України та Національного університету
«Львівська політехніка», Західний науковий центр НАН України і МОНМС
України з глибоким сумом сповіщають, що 25 липня 2011 року перестало
битися серце видатного вченого, педагога й організатора науки, професора,
доктора фізико-математичних наук, дійсного члена Наукового товариства
імені Тараса Шевченка, заслуженого діяча науки і техніки України Василя
Антоновича ОСАДЧУКА, який народився 6 січня 1940 року на
Тернопільщині в селі Пищатинці Борщівського району.
У 1962 р. Василь Антонович Осадчук закінчив механіко-математичний
факультет Львівського державного університету імені Івана Франка і
розпочав свою трудову діяльність у Фізико-механічному інституті (до
1964 р. – Інститут машинознавства та автоматики) АН УРСР на посаді
інженера. Присвятивши себе науковій діяльності, він досягнув значних
успіхів у галузі механіки і прикладної математики: захистив кандидатську
(1969 р.), а згодом – докторську (1981 р.) дисертації. Впродовж багатьох
років (1982–1998 рр.) керував створеним ним відділом математичних
проблем механіки неоднорідних тіл Інституту прикладних проблем
механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. З 1998 р.
очолював кафедру зварювального виробництва, діагностики та відновлення
металоконструкцій Національного університету «Львівська політехніка»,
завідувачем якої він був до останніх днів життя, здобувши високе визнання
як талановитий педагог.
За майже півстолітню науково-педагогічну діяльність В. А. Осадчук
створив значний науковий доробок, опублікувавши понад 230 наукових
праць, з яких 4 монографії. Під його керівництвом захищено 4 докторські
та 18 кандидатських дисертацій. Професором В. А. Осадчуком створено
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математичні основи загальної моментної теорії оболонкових конструкцій з
довільно орієнтованими тріщинами за пружного і пружно-пластичного деформування, розроблено розрахунково-експериментальний метод визначення залишкових технологічних напружень в елементах конструкцій,
зокрема, в металевих зварних з’єднаннях, а також у склооболонках і скловолокнах. Ним запропоновано й впроваджено на підприємствах оборонної
промисловості метод еквівалентних за руйнуванням пришвидшених випробувань приладів, що використовуються, зокрема, в системах запам’ятовування і керування польотами – для прогнозування їхньої міцності та надійності.
Василь Антонович Осадчук був активним членом Національного
комітету України з теоретичної та прикладної механіки, Українського
товариства з механіки руйнування матеріалів, Товариства зварників
України, Європейського товариства механіків, Європейського товариства з
цілісності конструкцій (ESIS), Наукового товариства з теоретичної та
прикладної механіки Німеччини, Наукового товариства імені Шевченка,
редакційних колегій вітчизняних та зарубіжних наукових видань.
За багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність,
особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і розвиток
науки В. А. Осадчук нагороджений Почесними грамотами Президії
Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки
України, а в 2007 році йому було присвоєно Почесне звання «Заслужений
діяч науки і техніки України». У 2010 році він удостоєний премії імені
М. М. Крилова НАН України.
Василь Антонович продовжував працювати до останніх днів свого
життя. Його життєвий шлях – взірець сумлінного служіння рідній землі та
обраній справі. Друзі, колеги та учні Василя Антоновича з глибокою
вдячністю пам’ятатимуть його яскраву особистість – талановитого науковця
і педагога, людину щедрої душі і доброго серця.
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