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Кланічці
Володимиру Михайловичу
директору Інституту природничих наук,
завідувачу кафедри теоретичної і експериментальної фізики,
вченому секретарю спеціалізованої вченої ради
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,
члену методичної комісії з фізики МОН України,
постійному члену оргкомітету Міжнародних конференцій
з фізики і технології тонких плівок та наносистем,
відповідальному секретарю журналу „Фізика і хімія твердого тіла”, професору
.
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Вельмишановний Володимир Михайлович!
Від щирого серця бажаємо, аби всі Ваші справи вченого педагога, керівника,
друга і батька були непідвладні плину часу та зміні поколінь.
Прийміть найщиріші побажання міцного здоров'я, особистого щастя,
невичерпної енергії і наснаги у всіх ваших добрих справах. Хай у вашому домі
завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та
виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до Вас, даруючи радість
життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів.
Редакційна колегія.
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Персоналії

Володимир Михайлович Кланічка
Народився 28 січня 1949 р. в селі Довге Тисменецького району Івано- Франківської області.
Закінчив фізико-математичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту у 1969 р.
Працював на посаді вчителя фізики Красноїлівської середньої школи Верховинського району ІваноФранківської області. Навчався в аспірантурі з 1970 р. по 1973 р. при кафедрі рентгенометалофізики
Львівського національного університету імені Івана Франка. Дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата фізико-математичних наук захистив у 1973 р. З 1973 р. – викладач, старший
викладач, доцент кафедри фізики фізико-математичного факультету, заступник декана, з 1982 р. По
2004 р. – декан фізико-математичного і фізичного факультетів. З 1991 р. завідуючий кафедрою
теоретичної і експериментальної фізики університету. З 2004 р. по даний час – директор Інституту
природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
За період роботи деканом факультетів, директором Інституту виявив великі організаторські
здібності при відкритті і становленні університетських спеціальностей: фізика, математика, хімія,
радіофізика і електроніка, образотворче мистецтво, креслення і художня праця, фінанси і кредит,
облік і аудит, які формувались на базі фізико-математичного факультету. Під його керівництвом і
безпосередньо з його участю відкриті і успішно функціонують нові кафедри – теоретичної і
експериментальної фізики, агрохімії і ґрунтознавства, лісівництва і ін. Обладнано сучасні
комп'ютерні лабораторії, навчально-методичні кабінети, відкрито нові науково-дослідні лабораторії з
перспективних напрямків природничих наук, створено науково-навчально-виробничий комплекс,
який інтегрує діяльність Інституту природничих наук, підприємств, навчальних закладів І і ІІ рівнів
акредитації, гімназій, ліцеїв регіону в справі підготовки кваліфікованих фахівців.
За заслуги у розвитку вищої освіти нагороджений відзнакою Президента України орденом "За
заслуги" III ступеня.
Наукові інтереси проф. Кланічки В.М. знаходяться в галузі фізики металів, фізики і технології
тонких напівпровідникових плівок, хімії твердого тіла.
Керує науково-дослідною роботою студентів. Результати студентських наукових досліджень
захищаються як дипломні і магістерські проекти та публікуються у наукових журналах.
Опублікував більше 100 наукових праць, у тому числі монографії і навчальні посібники.
Він є постійним членом і співголовою оргкомітетів ряду міжнародних наукових конференцій з
фізики і технології тонких плівок, які періодично проводяться на базі університету і відомі в
наукових колах як України так і зарубіжжя.
Проф. Кланічка В.М. є головою науково-методичної комісії з фізики університетів України. Він
бере активну участь у розробці стандартів вищої освіти – освітньо-кваліфікаційних характеристик,
освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів фізики, як член робочої групи з розробки
галузевих стандартів вищої освіти з напряму «Фізика». Доклав багато зусиль для розробки
професійних завдань, розподілу змісту освітньо-професійної програми, формування системи
змістових модулів, вимог до системи освіти та професійної підготовки фахівців.
Володимир Михайлович, віддаючись педагогічній, організаторській та виховній роботі,
заслужив велику повагу у студентів та колег. Він визнаний організатор освіти педагогічними
колективами як нашого ВНЗ, так і інших навчальних закладів України. Зараз знаходиться у творчому
піднесенні.
То нехай так продовжується ще довго! Доброго здоров’я і наснаги Вам, Володимире
Михайловичу! Щастя і добра!

Друзі, колеги.

219

