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Вітаємо ювіляра! 

 

21 липня 2016 року виповнилось 90 років відомому 

вченому академіку НАН України, Заслуженому діячеві 

науки і техніки України, Лауреату Державних премій 

України та СРСР, доктору технічних наук, професору 

Сергію Васильовичу Свєчнікову. 

С.В. Свєчніков – талановитий дослідник і педагог, 

широко відомий фахівець у галузі фізичної 

електроніки, розвитку якої він присвятив близько 70 

років своєї творчої діяльності. Його головним 

досягненням, безумовно, є заснування 

оптоелектроніки, витокам, становленню та розвитку 

якої він віддав багато сил та енергії. 

Редколегія і автори з особливою повагою вітають С.В. Свєчнікова не тільки як 

видатного вченого, але і засновника нашого збірника, з дня виходу першого номера якого в 

цьому році виповнилось 50 років. Саме розуміння С.В. Свєчніковим перспектив розвитку 

оптоелектроніки для науково-технічного прогресу викликало необхідність виступити з 

ініціативою організації періодичного видання. Перший номер збірника під назвою 

«Полупроводниковая техника и микроэлектроника» вийшов у 1966 році, в якому Сергій 

Васильович уперше дав узагальнення оптоелектроніки у статті «Фотоэлектрические 

функциональные преобразователи как перспективное направление полупроводниковой 

электроники (оптоэлектроника)». У 1982 році збірник було перейменовано, він отримав 

назву «Оптоэлектроника и полупроводниковая техника». З початку організації збірника 

Сергій Васильович є незмінним редактором цього видання. 

Наукова громадськість щиро вітає Сергія Васильовича з ювілеєм, бажає йому міцного 

здоров’я, щастя, нових творчих успіхів, сил і наснаги. 
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Jubilee greetings! 

 

In July 21, 2016 we celebrated 90 years of the 

known scientist, Academician of National Academy of 

Sciences of Ukraine, Honored Scientist of Ukraine, 

laureate of the State Prizes of Ukraine and the USSR, 

Doctor of Technical Sciences, Professor Sergei 

Vasilievich Svechnikov. 

S.V. Svechnikov is a talented researcher and 

teacher, a well-known expert in the field of Physical 

Electronics, to development of which he devoted 70 years 

of his creative activity. His main achievement is certainly 

foundation of optoelectronics, to origins, formation and 

development of which he gave a lot of his strength and 

energy. 

Editorial Board and authors with great respect congratulate S.V. Svechnikov not only as an 

outstanding scientist, but also the founder of our collection, from the date of the first issue of which 

50-year anniversary is celebrated in 2016. It is very this understanding by S.V. Svechnikov of 

prospects of optoelectronics development for science and technology progress generated a need to 

initiate organization of a periodical issue. The first issue of the collection entitled “Semiconductor 

technics and microelectronics” was released in 1966, in which Sergey Vasilievich first made 

generalization of optoelectronics in the paper “Photoelectrical functional converters as a perspective 

direction of semiconductor electronics (optoelectronics)”. In 1982 the collection was renamed, it 

came to be called “Optoelectronics and semiconductor technics”. Since the beginning of the 

collection organization Sergei Vasilievich is unchallenged editor of this issue. 

The scientific community congratulates Sergei Vasilievich Svechnikov on his anniversary, 

wish him good health, happiness and new creative successes, strength and inspiration. 

 

 


