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Пам’яті академіка НАН України С.В. Свєчнікова 

Пішов з життя відомий вчений, академік 

НАНУ, заслужений діяч науки і техніки України,

лауреат Державних премій України і СРСР, 

доктор технічних наук, професор Сергій 

Васильович Свєчніков.

Сергій Васильович був видатним вченим і 

талановитим педагогом, який багато сил віддав 

становленню оптоелектроніки як джерела 

науково-технічного прогресу в рамках побудови 

інформаційного суспільства.

Добре розуміючи значення 

оптоелектроніки для науково-технічного прогресу, він ще у 60-ті роки виступив 

з ініціативою створення спеціалізованого періодичного видання, яке сприяло би 

об’єднанню фахівців для формування її основних ідей та методів. Першим на 

теренах СРСР був створений наш науково-технічний збірник, який почав своє 

існування у 1966 році під назвою «Полупроводниковая техника и

микроэлектроника». Уже у першому номері 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 сучасну назву «Оптоэлектроника и полупроводниковая техника».

Сергій Васильович був незмінним головним редактором цих видань, його 

втрата – це втрата керівника, товариша, колеги.

Редколегія висловлює глибоке співчуття рідним і близьким Сергія 

Васильовича, всій науковій спільноті, якій близькі ідеї фізики напівпровідників 

та оптоелектроніки.
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