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Галущаку
Мар’яну Олексійовичу
проректору з науково-педагогічної роботи,
завідувачу кафедри загальної та прикладної фізики
Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу, заслуженому працівнику освіти України,
академіку Академії наук вищої школи України,
Соросівському професору, доктору фізико-математичних наук,
професору
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Вельмишановний Мар’яне Олексійовичу!
Щиро вітаємо Вас з Ювілеєм!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, подальших успіхів у нових
починаннях, щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях.
Хай Вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та допомагають
колеги, минають негаразди та непорозуміння.
Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням та радістю
сьогодення.
Редакційна колегія.
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Персоналії. Гулущак Мар’ян Олексійович

Галущак Мар’ян Олексійович
Народився 6 лютого 1944 р. в с. Колодіївка Тисменицького району Івано-Франківської
області. У 1960 році вступив на фізико-математичний факультет Івано-Франківського
педагогічного інституту (тепер ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника), який з відзнакою закінчив 1965 року. Працює в університеті з 1977 р.
За загальним керівництвом проф. Фреїка Д.М. у 1977 р. захистив кандидатську, а в 2004 р.
докторську дисертації зі спеціальності «Фізика твердого тіла», в яких вирішив ряд проблем
фізики і технології напівпровідникових матеріалів, що знайшли застосування в опто- та
мікроелектроніці. Підготував п’ять кандидатів фізико-математичних наук та зараз здійснює
керівництво аспірантами. Автор і співавтор більше 200 наукових праць, 5 монографій, 22
патентів та 2 авторських свідоцтв.
Багатолітня співпраця Мар’яна Олексійовича як вченого-науковця з проф. Фреїком Д.М.
сприяє розв’язанню технологічних завдань напівпровідникового матеріалознавства, зокрема,
розробці та створенню високоефективних термоелектричних перетворювачів сонячної енергії як
альтернативи традиційним джерелам. За дані роботи Івано-Франківською ОДА визнаний
«Кращим науковцем року» (2006 р.) і «Кращим вченим-винахідником» (2012 р.). Є членом
Українського фізичного товариства та співорганізатором 12 Міжнародних конференцій з
проблематики дослідження «Фізики і технології напівпровідникових плівок», членом редколегії
ряду науково-технічних журналів – «Методи та прилади контролю якості» та «Фізика і хімія
твердого тіла», членом спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських і докторських
дисертацій за спеціальностями «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» та
«Автоматизація технологічних процесів».
Як педагог-методист являється членом Вченої ради і Наукової ради та головою Методичної
ради університету, розробив і впровадив у навчальний процес рейтингову систему оцінювання і
контролю знань студентів (1995 р.), яка є невід’ємною складовою кредитно-модульної системи
організації і проведення навчального процесу. Для підвищення професійного рівня
професорсько-викладацького складу створив спільно з Національною академією педагогічних
наук України Центр педагогічної майстерності викладачів технічних ВНЗ (перший в Україні,
2006 р.) і з цією ж метою започаткував проведення Всеукраїнських науково-методичних
конференцій з проблем «Теорії і методики саморозвитку педагогічної майстерності педагогів
вищих технічних закладів України» (2009 р., 2011 р.). Видав 25 навчальних посібників з фізики
для студентів технічних спеціальностей ВНЗ, 16 з яких отримали Гриф МОН України. Указом
Президента України йому було присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти
України» (2000 р.), двічі Міністерством освіти і науки України нагороджений однією з
найвищих освітянських нагород – знаком «Петро Могила» (2007 р., 2009 р.), занесений до книги
«Науково-освітній потенціал України» (2011 р.).
Мар’ян Олексійович як педагог і науковець вважає, що підготувати фахівця, який би
відповідав вимогам часу, неможливо без поєднання навчального процесу і наукових
досліджень. «Тож пам’ятаю, що я, насамперед, – учитель, а тому мушу йти в ногу з
часом і навіть його випереджати».

Друзі, колеги.
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