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Основні життєві дати  
Фреїка Дмитра Михайловича 

1943 р. (5.04) – рік народження. 
1949 – 1956 р.р. – навчання в Кінашівській семирічній школі. 
1955 – 1959 р.р. – навчання у Більшівцівській середній школі. 
1959 – 1964 р.р. – навчання в Прикарпатському державному педагогічному 
інституті ім. В. Стефаника. 
1964 р. – одруження з Мазур Людмилою Іванівною. 
1964 р. – народження дочки Галини. 
1964 – 1968 р.р. – навчання в аспірантурі Львівського державного університету ім. 
І. Франка. 
1968 р. – захист кандидатської дисертації. 
З 1968 р. – викладацька робота в Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника 
1969 р. – народження сина Андрія. 
1972 р. – одержання атестата доцента кафедри фізики. 
1978 –1991 р.р – призначення завідувачем кафедри методики фізики. 
1978 р. – нагородження медаллю Російської Академії наук "Академік Курнаков 
Микола Семенович". 
1980 р. – смерть батька Фреїка Михайла Івановича. 
1984 р. – захист докторської дисертації. 
1986 р. – одержання атестата професора кафедри фізики. 
1990 р. – смерть матері Фреїк Юстини Степанівни  
З 1991 –1994 р. – призначення завідувачем кафедри фізики. 
1992 р. – народження дочки Наталки. 
1993 р. – присвоєння звання Заслуженого діяча науки і техніки України. 
З 1993 р. – обрання головою Івано–Франківського крайового відділення УФТ. 
З 1993 р. – обрання головним редактором журналу "Фізика і хімія твердих тіл". 
Вісник Івано-Франківського крайового відділення УФТ та Прикарпатського 
університету ім. В. Стефаника.  
З 1994 р. – обрання завідувачем кафедри фізики твердого тіла. 
З 1995 р. – обранням членом Американського фізичного товариства. 
1995 р. – нагородження міжнародним грантом Дж. Сороса. 
1996 p. – обраний дійсним членом Нью-Йоркської Академії Наук. 
1997 р. – одруження з Межиловською Любов'ю Йосипівною. 
1997 р. – нагородження грантом "Соросівський професор". 
1999 р. – призначення директором Фізико-хімічного інституту. 
1999 р. – призначення головою спеціалізованої вченої ради. 
1999 р. – заснування Асоціації "Вчені Прикарпаття". 
1999 р. – обрання головним редактором журналу "Вісник Прикарпатського 
університету." Серія "Математика. Фізика. Хімія.".  
1999 р. – обрання головним редактором національного наукового періодичного 
журналу "Фізика і хімія твердих тіл". 
1999 р. – визнаний міжнародним біографічним центром (Кембридж, Англія) 
видатним вченим XX століття. 
2000 p. – визнаний центром Barons Who's Who (Каліфорнія, СІЛА) лідером нової 
епохи. 
2002 p. – обраний академіком Міжнародної термоелектричної академії наук. 
2003 p. – обраний членом американського товариства по вирощуванню кристалів. 
2005 р. – визнаний лауреатом премії "Галицькі кмітливці-2001", визначним вченим 
року "Людина-2001" (Кароліна, США). 
2007 р. – обраний академіком Академії наук вищої школи України. 
2008 р. – нагороджений відзнакою "За вклад у науку" ДФФД МОН України і МОН 
України "За наукові досягнення", та відзнакою державного департаменту 
інтелектуальної власності України "Творець". 
2009 р. – нагороджений орденом "За заслуги III ступеня" 
2010 р. – обраний академіком Академії технологічних наук України 
2011 р. – нагороджений дипломом "Відомий науковець року". 
2012 р. – Лауреат щорічної премії імені Г. Терсенова Івано-Франківської Обласної 
державної адміністрації і обласної ради та ТВР і СНЮ України. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 


