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МАТВЄЄВІЙ 
Людмилі Олександрівні   

доктору фізико-математичних наук, професору,  
головному науковому співробітнику відділу «Напівпровідникових 

гетероструктур»  Інституту фізики напівпровідників 
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, постійному члену оргкомітетів 
Міжнародних конференцій з фізики і технології тонких плівок та 

наносистем 

 

70 
Вельмишановна Людмила Олександрівна! 

Щиросердечно вітаємо Вас, організатора науки, педагога, 
 із  життєвим Ювілеєм! У суспільстві Ви відомі як професіонал, людина компетентна, 
вольова і доброзичлива, яка користується авторитетом і повагою. Нехай Ваша плідна 

праця, завдяки якій багато речей знаходять в житті свій сенс та константи, буде щедрою 
на життєдайні плоди, повагу та любов. Нехай тепло та затишок родинної оселі надійно 

захищає Вас від життєвих негараздів,  
а в майбутньому на Вас чекає ще багато наповнених корисними справами і земними 
радощами років. Тож многих Вам літ, вельмишановна Людмила Олександрівна, і хай 
Ваша професійна майстерність та життєвий досвід слугують і надалі на почесній і 

відповідальній ниві.  
Бажаємо Вам подальших добрих вчинків задля Вашої великої справи! 

 
Редакційна колегія. 



Персоналї 
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Матвєєва Людмила Олександрівна  

12 вересня 2009 року прекрасна  ювілейна дата у житті Людмили 
Олександрівни! 

Все своє творче життя Людмила Олександрівна  пов’язала  із Інститутом 
фізики напівпровідників. Після закінчення фізичного факультету Київського 
національного університету ім. Т.Г. Шевченка вона пройшла тут шлях від інженера 
до головного наукового співробітника Інституту. Без відриву від виробництва 
навчалась в аспірантурі, захистила  кандидатську та докторську дисертації. 
Л.О. Матвєєва – висококваліфікований і талановитий фізик-експериментатор, що 
плідно працює над  актуальними науковими проблемами у галузі фізики поверхні 
напівпровідників, фізики тонких  плівок та межі поділу напівпровідникових  
гетеросистем. Вона отримала цілий ряд нових важливих результатів, зокрема при 
вивченні деформацій і деформаційних ефектів у напівпровідникових 
гетероструктурах, оптичних і фотоелектричних властивостей тонких плівок і 
гетеросистем. 

Людмила Олександрівна є автором більш як 200 наукових  праць та авторських 
свідоцтв. Роботи доповідалися на представницьких вітчизняних та міжнародних 
наукових  конференціях, друкувалися у найбільш рейтингових фахових виданнях. 
Результати наукових розробок  Л.О.Матвєєвої  впроваджувалися у виробництво із 
значним економічним ефектом. 

Людмилі Олександрівні притаманна висока ініціативність та наполегливість у 
вирішенні наукових і прикладних задач, працелюбність, доброзичливість. Вона багато 
і успішно співпрацює з  колегами із інших відділів, наукових  закладів України та 
зарубіжжя у проведенні спільних дослідних робіт. Багаторазово керувала виконанням 
державних і  госпдоговірних проектів. Активно включалася і у науково-організаційну 
та громадську роботу, щедро ділиться знаннями та досвідом із молодими науковцями. 
Людмила Олександрівна – незмінний заступник керівника відділу. Тривалий час була 
профоргом відділу, членом профкому Інституту. 

Ювілярка користується загальною пошаною серед співробітників Інституту . 
Завжди енергійна, оптимістична, готова допомогти і підтримати –  вона є чудовим 
зразком для колег як Вчений і як Людина. 

 

Нехай Вам завжди усміхається доля, 
Несуть тільки радість з собою роки. 
Хай щастя й здоров'я не зрадять ніколи, 
Хай збудуться мрії, бажання й думки. 

 
 
 

Друзі, колеги. 


