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Готрі 

Зенону Юрійовичу 
 

заслуженому діячу науки і техніки, заслуженому винахіднику України,  
академіку АНВШ України, академіку Міжнародної термоелектричної 

академії, Doctor Honoris Gausa Люблінської політехніки, 
завідувачу кафедри «Електронні прилади» Інституту 

телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, 
почесному професору Національного університету «Львівська 

політехніка», члену редакційної колегії журналу «Фізика і хімія 
твердого тіла», доктору технічних наук, професору  

 

 

70 
Вельмишановний Зеноне Юрійовичу! 

 
На честь Вашого 70-ліття від дня народження прийміть від членів 

редколегії, колег, друзів найщиріші вітання з побажанням міцного здоров’я, 
довголіття наукової та творчої діяльності на благо України! Хай наступний 

період зрілості – душевної і фізичної гармонії, творчої активності та 
філософських розумінь – принесе тепло Вашій душі, плідність думок та 

здійснення творчих задумів і планів. 
 

Редакційна колегія. 
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Готра Зенон Юрійович  
Відомий учений у галузі електротехніки. Доктор технічних наук, 

професор. Академік АН ВШ України з 2010 р. 
Народився 20 червня 1942 р. у м. Львові. Закінчив у 1966 р. 

електрофізичний факультет Львівського політехнічного інституту за 
спеціальністю «Напівпровідникові прилади». У 1972 р. захистив дисертацію 
«Розробка високонадійних тонкоплівкових конденсаторів мікросхем» і здобув 
науковий ступінь кандидата технічних наук. У 1978 р. присвоєно звання 
доцента. У 1981 р. захистив у Ленінграді докторську дисертацію «Розробка 
мікроелектронних високоінформативних перетворювачів для бортових систем», 
а в 1984 р. став професором. З 1979 р. завідувач кафедри електронних приладів 
Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 
Національного університету «Львівська політехніка».  

Наукові інтереси: дослідження та розробка нових матеріалів, технологій, 
вузлів електронної техніки (інтегральної оптики, мікроелектронних сенсорів 
фізичних величин, пристроїв обробки оптичної інформації). Викладає 
дисципліни: «Технологічні основи електроніки», «Мікроелектронні сенсори та 
мікропроцесорні системи керування», «Методи дослідження матеріалів та 
мікроструктур в електронній техніці», «Фізико-хімічні процеси в 
мікроелектронній технології».  

Автор понад 500 науково-технічних публікацій та 30 монографій і 
навчальних посібників. Під його керівництвом підготовлено 38 докторів і 
кандидатів наук для України, Польщі, Угорщини, Монголії, Сирії. 

Очолює спеціалізовану Вчену раду із захисту докторських дисертацій за 
спеціальностями: «Інтегральні радіоелектронні пристрої», «Технологія 
напівпровідників та матеріалів електронної техніки»; «Твердотільна 
електроніка», «Технологія,обладнання та виробництво електронної техніки», 
«Фізика твердого тіла». Є членом інших спеціалізованих Вчених рад.  

Член редколегій журналів «Технічні вісті», Ukrainian Journal of Physical 
Optics, Optoelectronic Information-Power Technologies; вісників Національного 
університету «Львівська політехніка» «Електроніка», «Елементи теорії та 
прилади твердотільної електроніки» тощо.  

Заслужений діяч науки і техніки України (1992), академік Академії 
інженерних наук України, Соросівський професор (1994). Нагороджений 
знаком «Відмінник освіти України» і дипломом кращого професора-науковця 
м.Львова (1997). Академік Міжнародної термоелектричної академії (2004). 

 
 

Науковці Івано-Франківщини щиро вітають Зенона Юрійовича із 
прекрасним ювілеєм, вдячні за можливість співробітництва та постійну 

підтримку. 
Друзі, колеги 


