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75  
 

Вельмишановний Олеже Ельпідефоровичу! 
 

Ви і у день Вашого славного ювілею повні сил, наснаги, 
життєвої енергії. Тож прийміть найщиріші вітання з 
побажаннями міцного здоров'я, сімейного благополуччя, 
душевної гармонії! 

Зичимо Вам, Олеже Ельпідефоровичу  ще довгих літ 
творчої праці на благо нашої рідної України. 

 
 

Редакційна колегія. 



Персоналії 

 427

Олег Ельпідефорович Панчук  
 

17 липня 2007 року виповнюється 75 років від дня народження, 58 роки трудової 

та 46 років педагогічної діяльності Почесного професора Чернівецького 

національного університету, доктора хімічних наук, професора Панчука Олега 

Ельпідефоровича. 

У 1949 році він вступив на хімічний факультет Чернівецького університету, який 

успішно закінчує в 1954 році. Шлях у науку розпочався зі вступу в аспірантуру при 

кафедрі фізичної хімії в 1954 році. В лютому 1958 року він успішно захистив 

кандидатську дисертацію з проблем електрохімії і залишився працювати науковим 

співробітником НДЛ кафедри фізичної хімії. З 1958 по 1961 роки його наукові 

інтереси стосуються пошуку і розробки глинистих розчинів для буріння свердловин. 

З 1961 року по 1966 рік він займався дослідженнями діаграм стану 

напівпровідникових сполук та систем. 

Починаючи з 1966 року, науковим напрямком Олега Ельпідефоровича стає хімія 

твердого тіла, який він успішно продовжує розвивати і після захисту докторської 

дисертації в 1988 році. Його внесок в розвиток даного напрямку отримав широке 

міжнародне визнання, що підтверджується тісними контактами з науковими 

колективами Франції, Німеччини, Канади, Австрії, Чехії та неодноразовими 

запрошеннями на міжнародні конференції до складу оргкомітету, а також з 

оглядовими науковими доповідями. 

Творчий підхід у вирішенні наукових проблем проявився у створенні ним 

загальноуніверситетської радіоізотопної лабораторії, методики якої були використані 

під час комплексних досліджень процесів легування, вирощування монокристалів 

напівпровідникових сполук та вивчення їх фізико-хімічних властивостей. Останнім 

часом в сферу його наукових інтересів ввійшла хімія наночастинок, в розв’язанні 

проблем якої він активно наводить контакти із науковцями провідних світових 

лабораторій. 

Наукову роботу О.Е. Панчук успішно поєднує з викладацькою. З 1966 – доцент, 

з 1988 - професор кафедри неорганічної хімії. З 1988 по 2007 рік він обіймає посаду 

завідувача цієї ж кафедри. Протягом 1988-1997 року Панчук Олег Ельпідефорович 

очолював хімічний факультет. 
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Поряд з професійною діяльністю Олег Ельпідефорович активно виконує великий 

об’єм громадської роботи, основним напрямком якої є підвищення національної 

самосвідомості, патріотизму студентів та населення Буковини. З 1992 по 1996 рік він 

очолював крайову організацію Народного Руху України. З березня 1992 року на 

громадських засадах виконує обов’язки директора Інституту Буковинознавства, 

докладаючи багато зусиль для становлення цього інституту та активізації його 

міжнародної діяльності. 

За плечима Олега Ельпідфоровича понад 45 років плідної педагогічної, науково-

дослідної та організаційної роботи. Він автор понад 200 друкованих праць, підготував 

чотирьох кандидатів наук, консультував двох докторів. 

Загальним визнанням його доробку у науковій, навчально-виховній та 

організаційній роботі є присудження йому в 1997 році звання Почесного професора 

Чернівецького університету. У 2006 році Панчук О.Е. нагороджений орденом 

Ярослава Мудрого. 

 

 

Друзі, колеги. 
 


