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Наукова Рада
з проблеми «Фізика напівпровідників та напівпровідникові пристрої» 

при ВФА НАН України

Наукова Рада з проблеми «Фізика напівпровідників та напівпровідни-
кові пристрої» (ФННП) Відділення фізики та астрономії НАН України  (перша 
назва – Наукова Рада (НР) з проблеми Фізика напівпровідників) була ство-
рена одночасно із заснуванням Інституту напівпровідників, тобто в 1960 
році. Інститут напівпровідників був визначений як головна організація, при 
якій діяла Наукова Рада, а першим Головою НР був директор новостворе-
ного Інституту, видатний вчений, академік НАН України Вадим Євгенович 
Лашкарьов. До Ради, крім багатьох провідних співробітників Інституту напів-
провідників (С.І.Пекар, В.І.Ляшенко, О.Г.Міселюк, М.Ф.Дейген, І.М.Дикман, 
М.П.Лисиця, О.В.Снітко, І.Б.Мізецька, Г.А.Федорус), також входили відомі 
вчені інших установ, представники напівпровідникових кафедр університе-
тів (І.С.Горбань, К.Д.Товстюк, М.М.Калабухов, І.Д.Чепур, І.М.Савицький), а 
також деяких академічних Інститутів та вищих навчальних закладів, як, на-
приклад, Інституту фізики (М.С.Бродин, М.Т.Шпак, М.В.Данілейко), Інститу-
ту ядерних досліджень (І.Д.Конозенко, А.Б.Устьянов), Харківського, Львів-
ського, Чернівецького, Ужгородського та Одеського університетів.

 В.Є.Лашкарьов очолював НР до 1970 року, до виходу  на пенсію, піс-
ля чого до 1988 року Головою НР був акад. НАН України О.В.Снітко. Потім 
Наукову Раду очолив акад. НАНУ М.П.Лисиця, а з 1995 р. - директор ІФН 
академік НАН України С.В.Свєчніков. З 2004 р. Наукову Раду очолює новий 
директор Інституту, акад. НАН України В.Ф.Мачулін. Заступниками Голови 
Наукової Ради є: чл.-к. НАН України Литовченко В.Г., проф. Кочелап В.О., 
проф. Сминтина В.А., Вчений секретар Ради — д.ф.-м.н. Стронський О.В.

 Секції Наукової Ради охоплюють основні напрямки з фізики напів-
провідників, їх очолюють досвідчені вчені, які мають високий науковий ав-
торитет. Наукова Рада включає секції та регіональні семінари: секції - «Те-
оретичних проблем фізики напівпровідників та напівпровідникових прила-
дів», керівник — проф. Кочелап В.О.; «Оптика та спектроскопія», — керів-
ник чл.-к. НАН України Валах М.Я.; «Фізика поверхні та мікроелектроніка», 
керівник — чл.-к. НАН України Литовченко В.Г.; «Фотоніка та оптоелектро-
ніка», керівник — чл.-к. НАН України Олексенко П.Ф.; «Сенсорика», керів-
ник — проф. Сминтина В.А.; «Фізичні проблеми напівпровідникової фото-
електроніки», керівник — чл.-к. НАН України Сизов Ф.Ф.; «Напівпровідни-
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кове матеріалознавство», керівник — проф. Баранський П.І.; «Нанофізи-
ка і наноелектроніка», керівник — чл.-к. НАН України Бєляєв О.Є.; регіо-
нальні семінари - «Напівпровідникова оптоелектроніка та спектроскопія», 
керівник —  академік НАН України Яковенко В.М. (Харків); «Напівпровід-
никова фотоелектроніка та сенсорика», керівник — проф. Сминтина В.А. 
(Одеса); «Проблеми фізики напівпровідників», керівник — проф. Третяк О. 
В.; «Проблеми фізики напівпровідників, опто- та мікроелектроніки», керів-
ник — чл.-к. НАН України Олексенко П.Ф.; «Фізика поверхні та мікроелек-
троніка», керівник — чл.-к. НАН України Литовченко В.Г.; «Нанофізика і на-
ноелектроніка», керівник — чл.-к. НАН України Валах М.Я. (всі- Київ); « Фі-
зичні проблеми технології складних напівпровідників» (Чернівці), керівник 
— проф. Раренко І.М.; «Фізика, матеріалознавство та технічні застосуван-
ня напівпровідників», керівник — проф. Левінзон Д.І. (Запоріжжя); «Фізика 
напівпровідників», керівник — проф. Стахіра Й.М. (Львів); «Фізичні власти-
вості аморфних та склоподібних напівпровідників», керівник — проф. Міца 
В.М. (Ужгород). 

Головними задачами роботи Наукової Ради є координація наукових до-
сліджень в Україні з фізики напівпровідників та узгодження своєї діяльності 
зі спорідненими Науковими радами; проведення українських та участь в ор-
ганізації міжнародних конференцій (наприклад, міжнародних конференцій 
з теорії напівпровідників протягом періоду з 1971 по 1996 р.), семінарів, на-
рад; проведення виїзних сесій Наукової Ради в різних містах, де працюють 
координовані кафедри, лабораторії, інститути; рецензії проектів та дисерта-
цій, проведення наукових дискусій. 

Серед найбільш знакових заходів, виконаних Науковою Радою в остан-
ній період, є організація та проведення українських конференцій з фізики 
напівпровідників (2003, 2005, 2007, 2009); міжнародних конференцій «Сен-
сорна електроніка та мікросистемні технології» (Одеса, 2004, 2006, 2008, 
2010), «Матеріали електронної техніки та інформаційні технології» (Кремен-
чук, 2004, 2006, 2008, 2010), участь в організації конференцій «Фізика і тех-
нологія тонких плівок та наносистем» (Івано-Франківськ, 2003, 2005, 2007, 
2009),  з’їзд «Фізика в Україні»  (2005) на базі Одеського національного уні-
верситету.



Iнститут фiзики напiвпровiдникiв Iменi В.Є. Лашкарьова НАН України - 50 років

396

Під час проведення виїзної сесії НР в м. Запоріжжі. (2008 р.). Праворуч – голова 
Наукової Ради, акад. Мачулін В.Ф., заступник голови, чл.-к. НАНУ Литовченко В.Г.

В перерві між засіданнями конференції СЕМСТ-3 (зліва направо – Я.І.Лепіх, 
В.Ф.Мачулін, В.А.Сминтина, В.Г.Литовченко)



Iнститут фiзики напiвпровiдникiв Iменi В.Є. Лашкарьова НАН України - 50 років

397

Виступ акад. В.М.Локтєва на щорічній сесії НР (2008 р.). 

Виступ заступника міністра освіти та науки М.В.Стріхи на щорічній сесії Наукової 
Ради НАН України з проблеми «Фізика напівпровідників і напівпровідникові пристрої» 

(9.04.09, м.Київ). 
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Відвідування заводу напівпровідників в рамках виїзної сесії Наукової Ради НАН України 
з проблеми «Фізика напівпровідників і напівпровідникові пристрої» (15-19-09.09, м. 
Запоріжжя). Зліва направо: С.І.Сиренко, Р.Меркер, В.Ф.Мачулін, О.В.Стронський, 

В.Г.Литовченко, Ю.В.Реков, Д.В.Корбутяк. 

Учасники засідання секції із проблем функціональних матеріалів електронної техніки при 
МААН (11-13 листопада 2009, м. Харків). В центрі — акад. РАН Ф.А.Кузнецов, акад. НАНУ 

В.О.Пузіков. 
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Визначні результати з фізики напівпровідників, 

про які доповідали на сесіях Наукової Ради
1. Відкриття фоточутливості аморфних субмікроструктурованих 

шаруватих композитів, сформованих на базі халькогенідних 
склоподібних напівпровідників, як матеріалів безсрібної фотографії 
та голографії (група дослідників, очолювана М. Т. Костишиним, ІФН);

2. Теоретичне передбачення та експериментальне відкриття 
«додаткових хвиль» в області сильної дисперсії світла (С. І. Пекар 
(ІФН), М. С. Бродин, (ІФ)) (Монографія С. І. Пекара, ІФН);

3. Спостереження та теоретичний аналіз двовимірно-квантованої 
електронно-діркової плазми та поверхневого свічення 
напівпровідників (В. Г. Литовченко, Д. В. Корбутяк, В. А. Зуєв (ІФН) 
опубл. В Працях міжн. конф. з фіз. напівпров., Кіото, 1974);

4. Відкриття ефекту каналювання в шаруватих напівпровідниках та 
створення на базі цього явища надвисокоємкісних акумуляторів 
(Чернівецький ун-т, К. Д. Товстюк, В. П. Ковалюк, 1978);

5. Створення технології нового класу багатокомпонентних вузькозонних 
напівпровідників та на їх основі високочутливих датчиків ІЧ та 
далекого ІЧ-випромінювання (Львівський ун-т, В. М. Савицький, 1980);

6. Розробка технології нового типу фоточутливості аморфних 
напівпровідників та створення на її основі радіаційно-стійких хвилеводів 
для їх використання в умовах високої радіації (Чорнобильська АС), (В. 
Сливка, Кікінеші, (Ужгородський університет), 1990);

7. Створення високочутливого комплексу рентгенівської апаратури для 
аналізу нанорозмірних структур та надтонких квантоворозмірних 
поверхневих шарів та визначення параметрів їх досконалості 
(В. Ф. Мачулін, В. П. Кладько, ІФН, 2005 р.);

8. Створення комплексу на базі («локального») Раман-спектроскопа 
для дослідження об’єктів мікророзмірного масштабу (М. Я. Валах, 
В. В. Стрельчук, В. Ю. Юхимчук, ІФН);

9. Дослідження кінетичних явищ у нових напівпровідникових матеріалах 
та гетероструктурах на основі нітридів групи III, зокрема, розробка 
теорії та вимірювання вольт-амперної характеристики GaN у 
надвисоких електричних полях (до 150 кВ/см) (Бєляєв О.Є., Кочелап 
В.О.,- ІФН; Данильченко Б.А. (ІФ).  

10. Створення багатотомної науково-популярної серії «Занимательная 
оптика» (М.П.Лисиця, М.Я.Валах, ІФН).

11. Розробка нових напрямків розвитку оптоелектроніки на базі 
сучасних досягнень фізики оптоелектронних приладів (Свєчніков 
С.В., Олексенко П.Ф., Сорокін В.М. ІФН).


