
ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА  PHYSICS AND CHEMISTRY OF  SOLID STATE 
Т.12, №2 (2011)  C. 526-527 V.12, №2 (2011) P. 526-527 

ISSN 1729-4428 

526 

Миколайчуку  
Олексію Гордійовичу 

заслуженому професору Львівського національного університету  
імені Івана Франка, «соросівському професору»,  

кандидату фізико-математичних наук,  
члену редколегії “Журналу фізичних досліджень”,  

постійному члену організаційного комітету  
Міжнародних конференцій з фізики і технології тонких плівок та наносистем 

 

 

 
 

 
 

 
Вельмишановний Олексію Гордійовичу! 

Від усієї душі бажаємо Вам міцного здоров'я на багато років життя, успіхів, 
родинного щастя й добробуту, прихильності фортуни та здійснення всіх 

Ваших задумів. Тож нехай кожний Ваш день наповнюється найважливішими 
словами, які зігріватимуть душу, принесуть тепло.  

З роси та з води Вам!  
Редакційна колегія. 



Персоналії. Миронюк Іван Федорович 
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Миколайчук Олексій Гордійович 
Народився 15 квітня 1931 р. в с. Синиці Христинівського району Черкаської області. 

Батько, Миколайчук Гордій Кузьмович (1909-1965 рр.); та мати, Миколайчук (Палій) 
Анастасія Анастасівна (1911-1991 рр.), – селяни. 

Семирічну освіту отримав (1938-1948 рр.) у місцевій Сидницькій неповносередній 
школі. Під час окупації (1941-1944 рр.) навчання не було. У 1948-1951 рр. навчався в 
Уманському фельдшерсько-акушерському технікумі і отримав спеціальність – фельдшер. У 
1951-1953 рр. працював завідувачем фельдшерсько-акушерським пунктом у с. Михайлівна 
Теломановського району Донецької області. У 1953-1958 рр. навчався на фізичному 
факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка і набув спеціальність – 
фізик, викладач фізики. У 1958-1959 рр. працює лаборантом кафедри експериментальної 
фізики, 1959-1963 рр. – старшим інженером проблемної лабораторії росту і дослідження 
фізичних властивостей кристалів, у 1963-1966 рр. – асистентом, 1966-1986 рр. – доцентом 
кафедри рентгенометалофізики Львівського державного університету імені Івана Франка. 
1965 року захистив кандидатську дисертацію, у 1967 року присвоєно наукове звання 
доцента. У 1966-1988 рр. працює доцентом, у 1973-1978 рр. – заступником декана фізичного 
факультету, а з 1988 р. до 1996 р. – завідувачем кафедри рентгенометалофізики, з 1996 р. 
працює професором кафедри рентгенометалофізики, яка у 1999 р. перейменована на кафедру 
фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Проф. Миколайчук О.Г. нагороджений грантом Дж.Сороса (1997 р.), присвоєно звання 
«соросівський професор» (1997 р.), заслужений проф. Львівського національного 
університету імені Івана Франка (2003 р.), член редколегії “Журналу фізичних досліджень”. 
Нагороджений відзнакою “Відмінник вищої освіти СРСР” (1990 р.). 

Миколайчук О.Г. є визнаним ученим у галузі розробки технології одержання тонких 
плівок напівпровідникових сполук і металічних сплавів, дослідження ближнього порядку в 
аморфних матеріалах, кінетики фазових переходів у конденсатах та їхніх фізичних 
властивостей.  

Під керівництвом проф. Миколайчука О.Г. успішно захистили кандидатську 
дисертацію 25 науковців, плідно працює над підготовкою магістрів і спеціалістів. Наукова 
школа широко відома своїми напрацюваннями в Україні та за кордоном. Миколайчук О.Г. – 
співавтор понад 500 наукових праць – монографій, статей, авторських свідоцтв на винаходи 
та патентів України. Постійно керує низкою наукових проектів. 

Проф. Миколайчик О.Г. є досвідченим, висококваліфікованим викладачем, який 
передає свої знання молодому поколінню при підготовці спеціалістів вищої кваліфікації для 
освіти і народного господарства. Підготовлені й видані ним понад 15 навчальних посібників і 
підручників знайшли широке використання при читанні спецкурсів з фізичної 
кристалографії, рентгеноструктурного аналізу, фізики тонких плівок та мікроскопічних 
методів тестування. 

Один зі співкерівників кандидатської дисертації проф. Фреїка Д.М., а також ряду вже 
його учнів зі школи напівпровідникового матеріалознавства Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника: проф. Галущака М.О., доц. Бродин І.І., 
доц. Межиловської Л.Й., доц. Перкатюка І.Й., доц. Шперуна В.М. Міцна дружба між двома 
науковими школами м. Львів (проф. О.Г. Миколайчук) і м. Івано-Франківськ 
(проф. Д.М. Фреїк) триває і зараз.  

Довгих Вам років життя, вельмишановний Олексію Гордійовичу! Щиро вдячні за 
дружбу 

 
Друзі, колеги. 


