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ШИРШОВ Юрій Михайлович, проф., доктор фіз.-мат.наук. 

 

Вельми ти мене потішив цим подарунком - книгою про Інститут. Я не міг відірватися майже 

годину, поки не перегорнув усі сторінки. Звичайно, коли дивишся все вкупі, а не окремі 

розділи, всю книжку в цілому, то враження значно підсилюється, на перший план виходить  

фундаментальність твору, як то кажуть. Звичайно, фотографії мене привабили особливо.  Та 

попри все це - солідний звіт про діяльність великої наукової організації за 60 років! Дуже 

вражає кінцева таблиця з відкриттями та патентами. Раніше я цього не бачив, продивився з 

великою цікавістю і ще більш заповажав наш Інститут.    

Ця книжка значно відрізняється від попередньої з приводу 50-річчя більш серйозним 

ставленням саме до оцінки результатів в глобальному масштабі. Ну, також в твоїй особі я 

вітаю всіх учасників цієї великої справи. Бо одній людині не під силу все це зробити. На мою 

думку, книга удалась! Молодці! 

 

01.10.2020          Ю.М. Ширшов 

 

 

ЖЕРУ Іон Іванович, проф., член.-кор. Республіки Молдова. 

 

Сегодня к вечеру получил на почте высланную бандероль с книгой к 60-летию Института 

физики полупроводников, но не могу оторваться от ее просмотра и чтения. Удивительная 

ситуация! Я много лет занимался проблемой симметрии относительно обращения времени. В 

декабре 2018-го года в издательстве Springer была опубликована моя новая монография 

"Time-Reversal Symmetry: Seven Time-Reversal Operators for Spin Containing Systems" 

(https://www.springer.com/gp/book/9783030012090). Без преувеличения, в этой книге есть 

новые результаты. В частности, показано экспериментально на спектрометре ЭПР, как 

можно осуществить виртуальное обращение времени (параграф 10.7). Я полагал, что что-то 

понимаю в этих вопросах. Но то, что Вы сделали со мной, превзошли все мои ожидания. Вы 

осуществили со мной не виртуальное, а реальное обращение времени на почти 60 лет назад! 

Стоит только взглянуть на фотографии и все события тех лет вспоминаются до 

подробностей. Большое Вам спасибо за этот подарок! 

 

01.02.2021            І.І. Жеру 

 

 

ВЛАСЕНКО Вікторія Іванівна, канд. техн. наук, завідувачка відділу текстильних волокон 

Київського національного інституту дизайну та технологій 

 

Отримала велике задоволення від книги до 60-річчя Інституту фізики напівпровідників ім. 

в.Є. Лашкарьова: все зрозуміло, легко читається, цікаво ілюстровано, гарно оформлено. 

Дякую авторам за цю роботу. І, мабуть, головне – мені як науковцю з іншої області, було 

надзвичайно корисно узнати про історію фізики напівпровідників у світі та Україні, 

познайомитись з видатними науковцями, з якими я живу в одному місті, ходжу по одних 

вулицях Виявляється, що напівпровідниковий транзистор було винайдено незалежно від 

американських вчених у Києві академіком Лашкарьовим. Скільки цікавої інформації про 

наукові школи досягнення та здобутки Інституту. 

Подальших творчих успіхів науковцям Інституту та авторам цієї чудової книги! 

 

29.10.2020          В.І. Власенко 

http://isp.kiev.ua/images/ISP_60/ISP_60.pdf
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https://www.springer.com/gp/book/9783030012090


 

ВЛАСКІНА Світлана Іванівна, доктор фіз.-мат. наук. 

 

Молодцы! Все таки добили этот неподъемный труд по изданию книги. Спасибо огромное за 

нее. Как вы осилили этот труд? Я как пролистала.. там гигантский труд вложен!! Проделана 

огромная работу и проделана на высшем уровне!  

Поздравляю с завершением этой титанической и скрупулезной работы!!  

И книга получилась такая солидная.. и так приятно на всех посмотреть! Вспомнить... и еще 

раз понять, как мне посчастливилось поработать в таком институте и с такими 

необыкновенными учеными!!!  

 

Еще раз огромное спасибо за книгу!! 

 

01.10.2020           С.І. Власкіна 

 

 

Ректорат та колектив КНУДТ 

 

Науковий колектив Київського національного інституту дизайну та технологій щиро 

поздоровляє Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова з 60-річчям та зиче нових 

звершень на ниві науки. Хочемо подякувати колективу авторів книги, присвяченої цьому 

славетному ювілею, за натхненну роботу, яка вводить нас, читачів, до світу фізики та техніки 

напівпровідників, електроніки, оптики та оптоелектроніки, за можливість ознайомлення з 

видатними українськими вченими, їх досягненнями, за історичну ретроспективу розвитку 

фізики напівпровідників упродовж 60 років. Нам видається, що цю книгу можна буде 

використати у навчальних дисциплінах з фізики як історичну довідку про розвиток 

мікроелектроніки. Здоров’я славетному колективу Інституту фізики напівпровідників та 

натхненної праці на благо української науки та українського суспільства. 

 

 

29.10.2020         Колектив КНУДТ 


