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Шановні колеги! 
 

Щиро вітаю редакційний колектив,  
авторів і читачів всеукраїнського наукового журналу  

„Фізика і хімія твердого тіла”  
з 10 річчям з часу виходу першого номера. 

 
Журнал „Фізика і хімія твердого тіла” Прикарпатського 

національного університету Василя Стефаника видається з 2000 року 
4 рази на рік, має Міжнародний стандартний номер серіальних 
видань ISSN 1729-4428, державну реєстрацію Міністерство юстиції 
України – Свідоцтво Серія КВ № 3816 від 30.11.1999 р. і визнаний 
Рішенням ВАК України № 2-05/9 від 14.11.2001 р. фаховим 
виданням із фізико-математичних, хімічних та технічних наук. 

У журналі друкуються статті викладачів та наукових 
співробітників (докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів та асистентів), аспірантів, 
здобувачів наукових ступенів та студентів (магістрантів) провідних наукових і навчальних закладів 
як України, так і зарубіжжя. Серед них: 

 
Інститути Національної Академії Наук України 

• Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова 
• Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова 
• Інститут фізики 
• Інститут термоелектрики 
• Фізико-технічний інститут низьких температур 
• Інститут фізики конденсованих систем 
• Інститут ядерних досліджень 
• Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського 
• Інститут хімії поверхні ім О.О. Чуйка 
• Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського  
• Інститут хімії високомолекулярних сполук  
• Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського  
• Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона  
• Інститут прикладних проблем механіки і 

математики ім. Ярослава Підстригача 
 
університети МОН Ураїни; 

• Національний університет імені Тараса Шевченка 
• Львівський національний університет  

імені Івана Франка 
• Дніпропетровський національний університет 

залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна 
• Одеський національний університет 

ім. І.І. Мечникова 
• Чернівецький національний університет  

ім. Юрія Федьковича 
• Дніпропетровський національний університет 

залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаря на 
• Ужгородський національний університет 
• Прикарпатський національний університет імені 
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Василя Стефаника 
• Дніпропетровський національний університет 
• Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості 
• Кам’янець-Подільський національний університет 
• Волинський національний університет імені Лесі Українки 
• Одеська національна академія харчових технологій 
• Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького 
• Київський політехнічний інститут 
• Націо нальний університет “Львівська політехніка 
• Харківський політехнічний інститут 
• Національний авіаційний університет 
• Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 
• Запорізький національний технічний університет 
• Донбаська національна академія будівництва і  архітектури 
• Бердянський державний педагогічний університет 

 
міжнародні установи 

• Laboratoire de Neel, CNRS, Grenoble, France  
• Institute for Physical Chemistry, University of Mainz, Jakob-Welderweg, Germany 
• Institute for Physical Chemistry, University of Mainz, Mainz, Germany 
• Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est, France 
• Selford University, Selford, Grate Manchester , United Kingdom 
• Institute of Electronics at Bulgarian Academy of Sciences 
• Materials Chemistry, RWTH Aachen University, Aachen, Germany 
• Інститут фізики Національної академії наук Білорусі, Мінськ, Білорусь, 

а також, ще багато інших університетів та наукових установ України та країн ближнього зарубіжжя. 
Журнал „Фізика і хімія твердого тіла”з кожним роком примножував свою популярність, все 

більше завойовув шану серед науковців, публікуючи наукові роботи українських і зарубіжних 
авторів. За період 2000-2009 рр. у журналі надруковано 1213 статей із них 31 оглядового характеру, 
які містять відомості про наукові дослідження та технічні розробки у напрямках: кристалохімія і 
термодинаміка твердого тіла; фізика ї хімія і технологія кристалів та тонких плівок; фізика і хімія 
поверхні; наноструктури і нанотехнології; фазові діаграми рівноваги; гетерогенні системи та 
міжфазні взаємодії; композитні та конструкційні метеріали, інформаційні та електронні технології; 
фізика і техніка НВЧ.  

 
 
 
 

Хочеться подякувати та сердечно привітати  
редакційну колегію журналу, авторів та читачів з ювілейною датою, 
бажаю усім добра, здоров’я, наукового натхнення, наснаги, щастя 

та нових творчих здобутків! 
 

 
 
 
 
 
З повагою, 
головний редактор журналу 
„Фізика і хімія твердого тіла”      Дмитро Фреїк 


