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Зінченку 
Віктору Федосійовичу  

 
лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки,  
доктору хімічних наук, завідувачу відділу хімії функціональних 

неорганічних матеріалів Фізико-хімічного інституту  
ім. О.В. Богатського НАН України, члену редакційної колегії 

всеукраїнського наукового журналу „Фізика і хімія твердого тіла” та 
оргкомітету Міжнародних конференцій з фізики та технології 

тонких плівок та наносистем 
 

 

60 
Вельмишановний Віктор Федосійович! 

Щиро зичимо Вам всіляких гараздів, доброї життєвої енергії, міцного 
здоров'я, щирості колег та розуміння однодумців. Творчої снаги Вам у здійсненні 
щоденних робочих справ і найзаповітніших мрій!  

Нехай задумане стане реальністю, а висіяні Вами зерна розумного, доброго, 
вічного нехай і надалі родять на нашій науковій ниві щедрим урожаєм для блага 
нашої України! 

 
Редакційна колегія. 
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Зінченко Віктор Федосійович 
 

Народився 14 жовтня 1949 року у с. Паланка, Молдова. 
Після закінчення хімічного факультету (1971 р.) і аспірантури (1975 р.) Київського 

державного (нині – національного) університету імені Тараса Шевченка працював у цьому 
університеті. З 1975 р. до 1984 р. працював старшим викладачем. а потім доцентом кафедри 
загальної хімії Київського автомобільно – дорожнього інституту (нині – транспортного 
університету). З 1985 р. і до тепер працює у Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського 
НАН України на посадах старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії, 
провідного наукового співробітника, з 2005 р. – завідувача хімії функціональних 
неорганічних матеріалів. Певний період часу – з 1994 р. до 2000 р. працював доцентом 
кафедри фізики і хімії Одеського гідрометеорологічного інституту (нині – державний 
екологічний університет). В.Ф. Зінченко відомий хімік, праці якого визнані в Україні та поза 
її межами. Він є автором більше 250 наукових робіт, серед яких наукові статті, авторські 
свідоцтва та патенти на винаходи, навчальні посібники. В 2002 р. присуджено звання 
„Винахідник року НАН України”. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 
за 2008 р. 

Основні наукові результати отримані В.Ф. Зінченко у галузі неорганічної і фізичної 
хімії халькогенідів та фторидів металів, сполук рідкісноземельних металів, оптичних. 
матеріалів. Встановив загальні закономірності впливу процесів стабілізації валентного стану 
атомів у складних халькогенідах, фторидах та оксидах деяких s–, р–, та f–металів на їх іонно-
електронну провідність та оптичні властивості, брав участь у створенні та впровадженні 
плівкоутворюючих матеріалів для інфрачервоної оптики. Останнім часом розробляє методи 
одержання нанодисперсних й біосумісних матеріалів на основі апатитів шляхом синтезу у 
сольових розтопах. Висунув концепцію кислотності – основності твердих йонних сполук. 

Основні результати наукової діяльності В.Ф. Зінченка опубліковані в провідних 
фахових виданнях, серед яких „Журнал неорганической химии”, „Неорганические 
материалы”, „Журнал физической химии”, „Журнал аналитической химии”, „Журнал 
прикладной химии”, „Расплавы”, „Оптический журнал”, „Journal of Alloys and Compounds”, 
„Moldavian Journal of Physical Sciences”, „Journal of SPIE”, „Functional Materials”, 
„Український хімічний журнал”, „Фізика і хімія твердого тіла”, „Доповіді НАН України”, 
„Наука та інновації” та інших наукових виданнях. 

Керівник Одеського регіонального відділення Українського матеріалознавчого 
товариства. Член Міжнародного товариства оптичної техніки. Є членом (заступник голови ) 
спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій за 2 спеціальностями. З 
2001 р. до 2005 р. був членом Дорадчої комісії з цивільної науки і технології, що стосуються 
питань безпеки Наукового комітету НАТО. 

Член редакційних колегій наукового збірника „Ионные расплавы”; наукових журналів 
"Фізика і хімія твердого тіла („Physics and Chemistry of Solid State”), „Вісник Українського 
матеріалознавчого товариства”. 

Віктор Феодосійович багато зусиль прикладає проблемі підготовки молодих науковців, 
налагодженню творчих зв’язків між науковими школами нашої держави і зарубіжжя. Він 
зараз на творчому підйомі. Нехай це продовжується ще багато років! Щастя і добра Вам, 
Вікторе Феодосійовичу і на цьому шляху! 

 
 

Друзі, колеги. 


