
Біографічна довідка  

БЄЛЯЄВА ОЛЕКСАНДРА ЄВГЕНОВИЧА 

  Бєляєв О.Є. народився 25 червня 1947 року в м.Києві.  

В 1954 році пішов в перший клас в школі с. Кухети, Азерб. РСР. В 1957 році 

продовжив навчання в восьмирічній школі № 146  м.Києва. В 1962-1965 рр. навчався в 

фіз.-мат. школі №145 м.Києва. 

 В 1972 році закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. 

Т.Г.Шевченка за спеціальністю рентгенометалофізика.  

З грудня 1973 року Бєляєв О.Є. працює в Інституті фізики напівпровідників НАН 

України.  

Кандидатську дисертацію захистив в 1980р.  

Докторську дисертацію захистив в 1991р.  

Бєляєв О.Є. опублікував більше 400 наукових праць (в базі даних Scopus 214 

публікацій, h-індекс 20), в тому числі вісім монографій, 16 патентів.  

З 2003 року Бєляєв О.Є. очолює відділ електричних і гальваномагнітних властивостей 

напівпровідників ІФН НАНУ.  

З 2003 року по 2014 рік виконував обов’язки першого заступника директора ІФН 

НАНУ. В 2014 році був призначений в.о. директора, а в 2015 році обраний директором 

ІФН НАНУ.  

Бєляєв О.Є. підготував одного доктора і вісім кандидатів наук, є науковим керівником 

двох аспірантів, неодноразово читав лекції в Варшавському(1989) та Софійському 

(1990) університетах, Університеті Париж VII (1992) та Університеті м.Ноттінгема 

(1995-2003). За його ініціативою в Дослідницькому центрі м.Юліх, Німеччина 

(Forschungszentrum-Juelich) була створена лабораторія в інституті Петера Грюнберга 

(Peter Grunberg Institute/Institute of Complex Systems,PGI-8/PCS-8), в якій працюють 

українські науковці і аспіранти.  

Бєляєв О.Є. є головою спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій в 

ІФН НАНУ. Він член Українського фізичного товариства, Американського фізичного 

товариства, Міжнародного товариства оптичних інженерів, Міжнародного товариства 

матеріалознавців, а також головний редактор журналу "Semiconductors, Quantum 

Electronics and Optoelectronics", заступник головного редактора журналу „Технология и 

конструирование в электронной аппаратуре”, член редколегії журналу “Functional 

Materials”.  

В 2004-2014 роках Бєляєв О.Є. обирався заступником академіка-секретаря Відділення 

фізики і астрономії НАН України.  

В 2005 році отримав премію ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, а в 2006 році був 

обраний членом-кореспондентом НАН України та отримав Державну премію України в 

галузі науки і техніки.  

В 2008 році нагороджений Почесною грамотою КМ України і обраний Почесним 

доктором Волинського національного університету ім.Лесі Українки.  

В 2012 році отримав премію Національних академій наук України, Білорусі і Молдови, 

а в 2013 році - премію ім. Н.Д.Моргуліса НАН України.  

З 2014 року він є співголовою Наукової ради по проблемі функціональних матеріалів 

електронної техніки МААН. 

В 2018 році був обраний дійсним членом (академіком) НАН України. 

Одружений, має сина.  


