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«Н

ічого не буває рано, нічого не буває пізно, все наук. Цього ж року він отримав визнання від Кембріджбуває вчасно». Саме цей вислів китайського ського університету, потрапивши до списку найвидатніфілософа Конфуція якнайкраще доводить, ших інтелектуалів XXI ст.
що поступовий рух уперед, до своєї мети, скерований приДо творчого доробку професора З. М. Микитюка накладом батьків та наполегливою працею, приводить до того, лежать видані у співпраці з колегами підручники та мощо хлопчина з далекого села на Львівщині стає професором нографії, зокрема «Структура рідких кристалів», «Фізичні
найвидатнішого вишу країни — Львівської політехніки.
основи електронної техніки», «Рідкокристалічна електроНародився Зіновій Матвійович 4 листопада 1944 р. ніка». Вже готові до друку підручники «Лазери в медицив с. Гаї-Смоленські Бродівського району Львівської облас- ні та біології» та «Електронні дисплеї». З. М. Микитюк є
ті. Після закінчення загальноосвітньої школи, у 1963 р. він членом редколегії численних науково-технічних журналів,
вступив до Львівського політехнічного інституту на елек- а результати його наукових досліджень публікуються у витрофізичний факультет, закінчивши який у 1968 р., отри- даннях Філадельфійського списку.
мав кваліфікацію інженера електронної техніки. Утім, зуЗіновій Матвійович є дійсним членом Нью-Йоркської
пинятися на досягнутому завзятий студент не збирався, та Монгольської академій наук, асоційованим професотому продовжував підніматися по щаблях науки, навчаю- ром Інституту Сороса, членом організаційних комітечись у 1974–1977 рр. в аспірантурі при кафедрі рентгено- тів міжнародних та національних наукових конференцій,
металофізики Львівського університету імені Івана Фран- автором понад 400 наукових праць, 50 патентів та авторка, де в 1979 р. після захисту дисертації здобув науковий ських свідоцтв на винаходи. Під його науковим керівниступінь кандидата фізико-математичних наук.
цтвом було захищено десять кандидатських дисертацій.
Працювати в Національному університеті «Львівська
Плідна робота з підготовки фахівців радіоелектронної гаполітехніка» З. М. Микитюк почав у 1980 р. на посаді асис- лузі та наукові досягнення З. М. Микитюка були оцінені держатента. Сфера наукових інтересів: питання рідкокристаліч- вою: у 2004 р. він отримав нагрудний знак Міністерства освіти
ного стану речовин та застосування ріді науки України «Відмінник освіти України»,
ких кристалів у пристроях відображення
а в 2007 р. був нагороджений Почесною грата обробки оптичної інформації. День за
мотою Міністерства освіти України.
днем, рік за роком, зростаючи професійДві доньки Зіновія Матвійовино та набуваючи досвіду, Зіновій Матвіча пов’язали свої долі з його альма-майович піднімався кар’єрними та наукотер — Львівською політехнікою. Оксана
вими сходинками: старший викладач,
Зіновіївна — доцент кафедри фізичнодоцент, професор. Протягом десяти рого виховання, працює зараз над докторків — заступник директора та вчений
ською дисертацією, приватний підсекретар вченої ради Інституту телекоприємець. Анна Зіновіївна закінчила
мунікацій, радіоелектроніки та електроекономічний факультет.
нної техніки Національного університеНауковий підхід і ретельність притату «Львівська політехніка».
манні Зіновію Матвійовичу в будь-якій
Важливою та визначною подією
справі. Окрім професійного захоплення
для Зіновія Матвійовича став захист у
наукою, він є людиною широких інтере2002 р. докторської дисертації на тему
сів — любить подорожувати, колекціонує
Д-р. фіз.-мат. наук, проф.
«Структура та електрооптичні властиЗ. М. Микитюк у колі своїх учнів — книги з міфології та мистецтва, що дає
викладачів кафедри електронних можливість розглядати світ в усіх його асвості індукованих холестеричних рідких
приладів:
доц., канд. фіз.-мат. наук пектах, не втрачаючи контакту з минулим,
кристалів» в Інституті монокристалів
О. Є. Сушинський, канд. техн. наук,
НАН України та отримання наукового
асист. О. Й. Ясиновська, віддаючись сьогоденню, невпинно йдучи
канд. техн. наук А. В. Фечан в майбутнє дорогою життя.
ступеня доктора фізико-математичних
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