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Випускник  
радіотехнічного факультету 
(1964)

Доцент кафедри теоретичної 
та загальної електротехніки 
Національного університету 
«Львівська політехніка»  
(1977–2012)

Кандидат технічних наук, 
відмінник освіти України

Народився 10 листопада 1942 р. у м. Львові. Батько, 
Юліан Львович Воробкевич, був інженером-бу-
дівельником, проектувальником гідроелектро-

станцій у Західній Україні: на ріках Серет, Іква, Стир 
та ін. Мати, Ольга Миколаївна Воробкевич (у дівоцтві 
Мілянич), працювала педагогом дошкільного дитячо-
го будинку. В юності батьки були членами української 
скаутської організації «Пласт» і її принципи намагалися 
прищепити своїм синам.

У 1949–1959 рр. Андрій Юліанович навчався 
у Львівській середній школі № 49, яку закінчив із золотою 
медаллю. На вибір ВНЗ вплинув приклад батька та брата 
Володимира, пізніше старшого наукового співробітника 
Фізико-механічного інституту АН УРСР і завідувача 
кафедри Львівського національного аграрного універси-
тету, який саме тоді закінчив радіотехнічний факультет 
Львівського політехнічного інституту. Тож у 1959 р. 
А. Ю. Воробкевич вступив на радіотехнічний факультет 
Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 
«Радіотехніка». Основу професійних знань заклали якісні 
та змістовні лекції професорів Ю. Т. Величка, Є. Ф. Замори, 
доцентів К. С. Гліненка, Й. А. Захарії, С. І. Кирпатовського, 
М. К. Плетінки.

У грудні 1964 р. Андрій Юліанович здобув диплом 
радіоінженера й отримав направлення на Челябінський 
радіозавод, де в 1965–1967 рр. працював інженером, а піз-
ніше старшим інженером.

У листопаді 1967 р. вступив до очної аспірантури 
Фізико-механічного інституту (ФМІ) Академії наук 
УРСР у Львові. Під дуже кваліфікованим і цілеспрямо-
ваним керівництвом наукового керівника, заслуженого 
діяча науки, д-ра техн. наук, проф. Богдана Івановича 
Блажкевича у грудні 1971 р. захистив кандидатську ди-
сертацію за спеціальністю «Теоретичні основи електро-
техніки» (ТОЕ) на тему «Застосування топологічних 
методів для синтезу електричних кіл». У 1970–1973 рр. 
працював у ФМІ інженером, потім — молодшим науко-
вим співробітником.

З 1973 р. А. Ю. Воробкевич був асистентом, старшим 
викладачем, а з грудня 1977 р. до липня 2012 р. — до-
центом кафедри теоретичної та загальної електротехніки 
Національного університету «Львівська політехніка». 
В 1981 р. йому присвоєне звання доцента.

Андрій Юліанович читав лекційні курси та вів 
практичні й лабораторні заняття з теоретичних основ 
електротехніки й загальної електротехніки. У студент-
ському середовищі він незмінно мав велику довіру та 
повагу.

У колі наукових інтересів Андрія Воробкевича — син-
тез лінійних багатополюсників числовими методами та 
за допомогою алгебри логіки, а також історія української 
технічної термінології. Особисто й у співавторстві опублі-
кував 66 наукових праць, виступав із доповідями на між-
народних наукових конференціях. Навчальний посібник 
з грифом Міністерства освіти і науки України «Збірник 
задач з теоретичних основ електротехніки. Частина І» за 
редакцією А. Ю. Воробкевича й О. І. Шегедина витримав 
три видання — у 2004, 2006 і 2011 р. Андрій Юліанович 
брав активну участь у підготовці завдань і організації 
всеукраїнських студентських олімпіад з ТОЕ, зокрема 
їх другого, заключного, етапу, який кількаразово про-
водився у Львівській політехніці.

У 1998 р. був нагороджений знаком Міністерства 
освіти і науки України «Відмінник освіти України».

У листопаді 1989 р. Андрій Юліанович вступив до 
Народного Руху України (НРУ). В 1994–1998 рр. був 
членом проводу Львівської крайової організації НРУ, 
з квітня 1995 р. до березня 1997 р. — головою Львівської 
міської координаційної ради НРУ. Член Наукового това-
риства ім. Т. Шевченка та «Просвіти».

Андрій Юліанович Воробкевич з дитинства цікавився 
історією. Зараз це захоплення виявляється в написанні 
статей до багатотомної «Енциклопедії Львова», членом 
редакційної ради якої він є з 2012 р. А книга Андрія 
Воробкевича «Вчений-радіотехнік, професор Юрій 
Величко. Молоді роки» — це данина глибокої пошани 
одному з його вчителів.

Джерелом життєвої гармонії та наснаги для пана 
Андрія ось уже більше сорока років є дружина, Тетяна 
Пантелеймонівна Воробкевич з Костюків, — стар-
ший викладач-методист із фортепіано Львівської 
середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату 
ім. С. Крушельницької.

Андрій Юліанович вважає, що людина мусить за 
будь-яких обставин бути оптимістом, вірити в добро та 
порядність.
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