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Бойчуку 

Василю Івановичу 
 

академіку Академії наук вищої школи України, 
 доктору фізико-математичних наук, професору, директору інституту 
фізики, математики та інформатики, завідувачу кафедри теоретичної 
фізики  та методики викладання фізики Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені І. Франка, голові оргкомітету 
Міжнародної школи-конференції «Актуальні проблеми фізики 

напівпровідників», члену редакційної колегії журналу «Фізика і хімія 
твердого тіла» 
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Вельмишановний Василю Івановичу! 
 

Щиросердечно вітаємо Вас з ювілеєм! 
Зичимо Вам міцного здоров'я, щирості колег та розуміння однодумців. Творчої снаги 

Вам у здійсненні щоденних робочих справ і найзаповітніших мрій всіляких гараздів, доброї 
життєвої енергії! 

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.



Персоналії. Бойчук Василь Іванович 
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Бойчук Василь Іванович 
 
Народився 3.06.1953 р. у с. Еллінці Снятинського р-ну Івано-Францівської 

обл. У 1960–1970 рр. навчався в Іллінецькій середній школі, яку закінчив із 

золотою медаллю. У 1970-1975 рр. навчався у Чернівецькому державному 

(тепер національному) ун-ті, отримавши диплом з відзнакою. Цього ж року 

вступив до аспірантури при кафедрі теоретичної фізики ЧДУ. У 1978–1980 рр. – 

молодний науковий співробітник цієї кафедри. Працював у Дрогобицькому 

педагогічному ін-ті (нині ун-ті): з 1980 р. – асистентом кафедри, з 1983 р. – 

старшим викладачем, з 1985 р. – доцентом. З 1987 р. – завідувач кафедри 

теоретичної фізики (з 1990 р. – кафедра теоретичної фізики та методики 

викладання фізики) цього ун-ту. У 1980 р. захистив кандидатську, а у 1995 р. – 

докторську дисертацію. У 1996 р. присвоєне звання професора та обрано 

деканом фізико-математичного ф-ту (нині – Ін-т фізики, математики та 

інформатики). 

Автор близько 140 наукових робіт, у тому числі 55 статей у наукових 

журналах.  

Під його керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій.  

Голова оргкомітету та співголова Програмного комітету Міжнародної 

школи-конференції «Актуальні проблеми фізики напівпровідників» (1997, 1999, 

2001, 2003, 2005, 2008). Член спеціалізованої вченої ради із захисту 

докторських і кандидатських дисертацій Чернівецького національно ун-ту. 

Член секції фізики Західного наукового центру НАН України.  

З роси і води Вам, вельмишановний Василю Івановичу! 

 
 
 

Друзі, колеги. 


