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Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних  
https://scholar.google.com.ua/citations?user=zUxwqmEAAAAJ&hl=uk&oi=ao  

Стать Ч | Дата народження 21/02/1957 | Громадянство  України 

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) д.ф.-м.н., спеціальність – фізика напівпровідників і 

діелектриків 

Вчене звання  професор зі спеціальності 105 - Прикладна фізика та 

наноматеріали   

Посада професор, завідувач лабораторії ІФН НАН України  

Кафедра фізики функціональних матеріалів 

Факультет/інститут фізичний 

Посада за сумісництвом професор 
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році Назва, освітній ступінь, курс (рік навчання), вид 

навчальних занять: 
«Фізика конденсованих середовищ» - ОС «магістр» - 1 

курс; лек.; 
«Оптична спектроскопія наноматеріалів» - ОС «магістр» - 

1 курс; лек.; лаб. 

У попередні періоди Назва, освітній ступінь, курс (рік навчання) 

„Напівпровідникові наноструктури”; „Оптика 

наноструктур” ; „Фізика люмінесценції” ; „Коливна 

спектроскопія біоматеріалів” - ОС «магістр» - 1-2 курс; 
лек.; лаб. 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 2010 по теперішній час) Посада: доцент, професор кафедри фізики функціональних матеріалів (по 

сумісництву) 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет,  
вул. Володимирська,60, Київ, 01033, Україна, Україна, веб сторінка: phys.univ.kiev.ua   

 
1990 – 2000 рр. 

Посада: викладач, старший викладач кафедри фізики, доцент кафедри фізичних 
основ електроніки  

Рівненський державний гуманітарний університет  

м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12, 33028, Україна, http://www.rshu.edu.ua/  

 
1985 – 1987 рр. 

Посада: викладач кафедри фізики  

Рівненський державний педагогічний інститут 

м. Рівне, вул. Остафова 8, http://www.rshu.edu.ua/  
 Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука 
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НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

 

2000 – 2001 рр. 

Навчання в докторантурі. Інститут фізики напівпровідників НАН України 

ім.В.Є.Лашкарьова, відділ оптики і спектроскопії 

Отримана кваліфікація: доктора фізико-математичних наук за спеціальністю фізика 
напівпровідників і діелектриків. Назва дисертації: «Оптичні і структурно-

морфологічні властивості низькорозмірних структур на основі напівпровідників А3В5 
і А2В6». 

 

 
1987 – 1990 рр. 

Навчання в аспірантурі. Інститут напівпровідників АН УРСР, відділ оптики  

Отримана кваліфікація: кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю фізика 

напівпровідників і діелектриків. Назва дисертації: “Комбинационное рассеяние света 
приповерхностными слоями полупроводников, подвергнутых ионно-лучевому и 

лазерному воздействию”. 

1985 – 1987 рр. стажер-дослідник при Інституті напівпровідників АН УРСР 

 
1977 – 1982 рр. 

Студент Рівненського державного педагогічного інституту, фізико-математичний 
факультет. 

Отримана кваліфікація: викладач, спеціальність: математика і фізика  

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова українська 

Іноземна мова 1 англійська, рівень B2 

Іноземна мова 2 російська, рівень B2 

Комунікаційні компетентність  

Організаційна/управлінська 

компетентність 

      Завідувач структурної науково-дослідної лабораторії “Оптичної субмікронної 

спектроскопії ” Інститут фізики напівпровідників НАН України; 
     Керівництво: проект №3.5.2.6/48 Державної цільової науково-технічної програми 

“Нанотехнології та наноматеріали” (2010-2014 рр.); проекти №73-10, 73-05 Цільової 
програми НАНУ „Фундаментальні проблеми створення матеріалів з поперед 

заданими властивостями, методів їх з`єднання і обробки” (2010÷2011 рр.); проект 

№16 Інноваційної програми Президії НАН України (2014р.); проекти №38, №64 
Державного фонду фундаментальних досліджень (2010-2016 рр.);  проекти М/407, 

М/243 Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України по 
Програмb дій між Україною і Францією в галузі науково-технологічного 

співробітництва “Дніпро“ (2011÷2012 рр.); грант НАТО SfP №984735 по Програмі 

НАТО “Наука заради миру і безпеки (2014 - 2017 рр.); виконавець проектів УНТЦ № 
5525 (2011-2013 рр), № 6175 (2016÷2018). 

Цифрові компетенції Обробка інформації: базовий 

Інші комп’ютерні навички використання спеціалізованого програмного забезпечення для обробки даних 

Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  

 

Області професійних інтересів Спектроскопія комбінаційного розсіювання світла, Фур’є інфрачервона 
спектроскопія, фотолюмінесценція, напівпровідникові нанорозмірні матеріали, 

оптична діагностика матеріалів, спектроскопія, квантових ям, квантових точок і 
ниток на основі А2В6 та А3В5, вуглецеві наноструктури,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  
 



   

 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 

премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 

Публікації 1. V. Strelchuk, O. Kolomys, S. Rarata, P. Lytvyn, O. Khyzhun, Chan Oeurn Chey, Omer Nur 
and Magnus Willander, “Raman Submicron Spatial Mapping of Individual Mn-doped ZnO 

Nanorods”, Nanoscale Research Letters, 12:351 (2017) 
2. O.Kolomys, B.Tsykaniuk, V.Strelchuk, A.Naumov,V.Kladko,Yu. I.Mazur,M. E.Ware, Shibin 

Li, A.Kuchuk,Yu.Maidaniuk, M.Benamara,A.Belyaev, Gregory J. Salamo “Optical and structural 

study of deformation states in the GaN/AlN superlattices” J.  Applied Physics 
122, 155302 (2017); 

3. V.V.Strelchuk, A.S. Nikolenko, O.F. Kolomys, et.al. / Optical and structural properties of 
Mn-doped ZnO nanorods grown by aqueous chemical growth for spintronic applications // Thin 

Solid Films Vol. 601, рр. 22–27 (2016); 

4. Yurii Stubrov, Andrii Nikolenko, Viktor Gubanov and Viktor Strelchuk. Manifestation of 
Structure of Electron Bands in Double-Resonant Raman Spectraof Single-Walled Carbon 

Nanotubes // Nanoscale Research Letters. – 2016. - V. 11.- P.2-6. 
5. V.V. Strelchuk, A.S.Nikolenko, O.F.Kolomysa, S.V. Rarata, K.A.Avramenko, Р.М. Lytvyn, 

P.Tronc, Chan Oeur Cheyc, Omer Nur, Magnus Willander.  Optical and structural properties of 
Mn-doped ZnO nanorods grown byaqueous chemical growth for spintronic applications // 

Optical and structural properties of Mn-doped ZnO nanorods grown by aqueous chemical 

growth for spintronic applications. 2016 – V.601.- P.22-26. 

https://www.researchgate.net/profile/V_Strelchuk/contributions  
Проекти        - “Novel nanostructures for security applications”,.); грант НАТО SfP №984735, Програма “Наука 

заради миру і безпеки; 

       - “Розроблення та розвиток методів субмікронного топографування та паспортизації 
хімічного складу, структурної досконалості, електрофізичних параметрів та розподілу механічних 

напружень у наноструктурах електроніки і оптоелектроніки”, Державна цільова науково-технічна 
програма “Нанотехнології та наноматеріали”; 

       - "Створення і дослідження фізичних властивостей новітніх напівпровідникових 
наноструктур з резонансною взаємодією плазмових і фононних збуджень"; “Флуоресцентна 

візуалізація і SERS діагностика сучасних біологічно-активних препаратів з наночастинками”, 

фінансування Державним фондом фундаментальних досліджень; 
    - “Плазмонна сенсорика для високочутливої оптичної діагностики надмалої кількості хімічних 

речовин і біомолекул” Відділення цільової підготовки Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка при Національній академії наук України; 

    - “Розробка і впровадження новітніх методів поверхнево підсиленої КРС і наномеханічної 

спектроскопії для фізичної діагностики біоімплантів та інших біомедичних застосувань”, 
Інноваційна програма Президії НАН України;  

та інші. 
Конференції - “EMRS 2016 Fall Meeting”, Symposium F, Warsaw, Poland, 19-22 September, 2016, F.P.1.14; 

- European Materials Research Society (EMRS) 2015 Spring Meeting, Symposium N, Lille, France, 11-

15 May 2015, N-P1; 
- IV International Research and Practice Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-

2016), 24-27 August 2016, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine, p. 204; 
-  “II-VI 2015” 17th International Conference on II-VI Compounds and Related Materials. Paris, France, 
P. 254.  
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