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ДО 50-ЛIТНЬОГО ЮВIЛЕЮ ПРОФЕСОРА ОЛЕГА ШПОТЮКА

IN HONOUR OF PROFESSOR OLEG SHPOTYUK ON THE OCCASION OF HIS 50th BIRTHDAY

Олег Йосипович Шпотюк — вiдомий український уче-
ний у галузi фiзики твердого невпорядкованого стану ре-
човини. Визнаним спецiалiстом свiтового рiвня професор
О. Шпотюк став завдяки фундаментальним працям iз ра-
дiацiйної фiзики склуватих напiвпровiдникiв та технологiї
функцiональної керамiки.

Олег Шпотюк народився 21 квiтня 1958 року в мiстi
Бродах на Львiвщинi в родинi службовцiв. Любов до при-
родничих наук, серед яких фiзика та математика, значно-
го мiрою прищепили йому батьки, якi всiляко стимулю-
вали навчання сина.

У 1975 роцi по закiнченню Бродiвської середньої шко-
ли № 1 О. Шпотюк вступив на фiзичний факультет Львiв-
ського державного унiверситету iменi Iвана Франка. Тут,
на кафедрi радiоелектронного матерiалознавства, пiд ке-
рiвництвом доцента Iвана Володимировича Савицького
вiн починає займатися питаннями аналiтичного опису
властивостей халькогенiдних сполук (перспективного кла-
су безкисневих кристалiв та стекол з унiкальними фун-
кцiональними властивостями), якi продовжує вивчати i
пiсля закiнчення унiверситету вже як молодий спецiалiст
Львiвського науково-дослiдного iнституту матерiалiв, працюючи в лабораторiї оптичних дослiджень.
Серед наукових проблем, якi зацiкавили його, — ряд актуальних завдань фiзики скла, такi, як фе-
номенологiчний опис радiацiйно-, фото- та термоiндукованих процесiв у тонких плiвках халькоге-
нiдiв миш’яку, мiкроструктурнi механiзми деструкцiйно-полiмеризацiйних перетворень у халькоге-
нiдних стеклах, тополого-математичне моделювання процесiв координацiйного дефектоутворення
тощо. Значне мiсце в дослiдженнях О. Шпотюка вiдводиться розв’язанню методологiчних задач iз
розробки та апробацiї методiв оптико-спектрофотометричної дiагностики напiвпровiдникiв i дiелек-
трикiв, свiдченням чого є одержанi авторськi свiдоцтва на винаходи.

У 1983 роцi за скеруванням Мiнрадiопрому колишнього СРСР Олег Йосипович вступає до цiльо-
вої заочної аспiрантури при кафедрi радiоелектронного матерiалознавства Львiвського держунiвер-
ситету, яку достроково закiнчує в 1986 роцi успiшним захистом кандидатської дисертацiї “Фiзичнi
особливостi радiацiйно-стимульованих ефектiв у склоподiбних халькогенiдах миш’яку”, а вже через
п’ять рокiв захищає в Iнститутi фiзики Латвiйської АН докторську дисертацiю на тему “Iндуко-
ванi процеси та структурнi перетворення в халькогенiдних склоподiбних напiвпровiдниках”. Учене
звання професора за спецiальнiстю “фiзика твердого тiла” О. Й. Шпотюк отримав у 1999 роцi.

Сьогоднi професор О. Й. Шпотюк очолює колектив науковцiв Львiвського НДI матерiалiв, ви-
конуючи низку проектiв Мiнiстерства промислової полiтики України, Мiнiстерства науки i освiти
України, Державного фонду фундаментальних дослiджень, Українського науково-технологiчного
центру, Фонду цивiльного розвитку та дослiджень США. Пiд його керiвництвом ведуться актуальнi
розробки матерiалiв електронiки, розвиваються плiднi контакти зi спорiдненими закордонними на-
уковими закладами. Особливої уваги заслуговує ґрунтовне вивчення явищ електронно-позитронної
анiгiляцiї в Iнститутi фiзики академiї iм. Яна Длуґоша в Ченстоховi (Польща), природного та iнду-
кованого фiзичного старiння в Iнститутi математики, фiзики та хiмiї Опольського технiчного унiвер-
ситету (Польща), координацiйного дефектоутворення в Мiжнародному матерiалознавчому iнститутi
нової функцiональностi стекол (Бетлегем, США). Олег Шпотюк — почесний член Європейського та
Американського фiзичних товариств, дiйсний член Академiї технологiчних наук України, член ред-
колегiй багатьох фахових наукових видань. Вiн виховав понад 10 кандидатiв та докторiв наук, у
доробку вченого понад 500 наукових праць, серед яких 5 монографiй, зокрема “Вплив iонiзуючих
випромiнювань на матерiали електронної технiки” (вид-во “Свiт”, Львiв, 1994) та “Вiльний об’єм
в склуватих халькогенiдних напiвпровiдниках: можливостi спектроскопiї часiв життя позитронiв”
(вид-во WSP, Ченстохова, 2003).

З нагоди 50-рiчного ювiлею бажаємо професоровi О. Й. Шпотюковi мiцного здоров’я, довгих
рокiв творчої активностi, нових наукових досягнень та звершень.
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