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Прокопіву 
Володимиру Васильовичу 

 

Редактору журналу „Фізика і хімія твердого тіла”,  
кандидату фізико-математичних наук, доценту, 
доценту кафедри фізики і хімії твердого тіла 

Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника, 

першому заступнику Голови оргкомітету Міжнародних 
конференцій  

з фізики і технології тонких плівок 

 

50  
Вельмишановний Володимире Васильовичу! 

У честь Вашого 50-ліття прийміть від Ваших щирих друзів  
найщиріші вітання з побажаннями міцного здоров'я,  

сімейного благополуччя, душевної гармонії! 
Хай ця прекрасна зимова пора принесе Вам тепло душі, 
багатство думок, здійснення творчих задумів і планів. 

 
 

Редакційна колегія. 
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Прокопів Володимир Васильович 

Народився 10 лютого 1956 року у с. Рожнів Тисменицького району Івано-
Франківської області. 

У 1973 році закінчив із золотою медаллю СШ № 16 м. Івано-Франківська. У 
цьому ж році вступив на фізико-математичний факультет Івано-Франківського 
державного педінституту, який закінчив у 1978 р. з дипломом з відзнакою, здобувши 
спеціальність „Вчитель фізики і математики”. 

Протягом 1979-1983 рр. працює вчителем фізики і математики Гринівської 
восьмирічної школи Богородчанського району Івано-Франківської області, а з 1983 р. 
– науковим співробітником науково-дослідного сектору Івано-Франківського 
педінституту. 

На викладацькій роботі у Прикарпатському університеті спочатку працює на 
посаді асистента кафедри математики (1988 р.), а потім (з 2001 р.) – доцента кафедри 
фізики твердого тіла. 

Кандидатську дисертацію захистив у 1996 році у Чернівецькому університеті. З 
1998 до 2001 року навчався у докторантурі Прикарпатського університету за 
спеціальністю „Фізика твердого тіла”. 

Володимир Васильович Прокопів є автором близько 100 наукових праць із 
напівпровідникового матеріалознавства, в тому числі видав 2 монографії та 
навчальний посібник для студентів. 

Він проводить значну педагогічну та науково-організаційну роботу. Так, він є 
постійним учасником та першим заступником Голови організаційного комітету 
міжнародних конференцій з фізики і технології тонких плівок, редактором добре 
знаного тепер на Україні фахового наукового журналу „Фізика і хімія твердого тіла”.  

Володимир Васильович – відомий фахівець у фізиці, хімії та технології 
напівпровідників. Під його керівництвом та консультаціями захищаються 
кандидатські дисертації молодими науковцями. Володимир Васильович вперше 
запропонував використовувати квазіхімічні рівняння для опису процесів 
дефектоутворення в епітаксійних плівок напівпровідникових сполук при їх 
вирощуванні із парової фази, відпалі та легуванні. Ним вивчено і побудовано 
технологічні діаграми: залежності концентрації (рухливості) носіїв заряду; ступеня 
структурної досконалості плівок халькогенідів свинцю і олова від температур 
випарника, підкладок, стінок камери а також парціального тиску халькогена у методі 
гарячої стінки. 

Розроблені Володимиром Васильовичем курси із фізики, технології та методів 
дослідження тонких плівок, фізики і хімії дефектів для студентів фізичного 
відділення та загальної фізики для студентів хімічного відділення Інституту 
Природничих наук користуються популярністю серед студентів та повагою у колег. 

 
Друзі, колеги. 


