
Інформаційне повідомлення  
про проведення громадського обговорення  

щодо присвоєння імені О.Г. Влоха 
Інституту фізичної оптики Міністерства освіти і науки України  

 
З метою належного відзначення в 2014 році 80-річчя з дня народження та 
увічнення пам’яті визначної особистості Ореста Григоровича Влоха – 
відомого українського фізика і громадсько-політичного діяча, діяльність 
якого була тісно пов’язана з Інститутом фізичної оптики, 17 червня 2013 року 
Вченою радою Інституту фізичної оптики було прийнято рішення про 
проведення громадського обговорення щодо присвоєння імені О.Г. Влоха 
Інституту фізичної оптики Міністерства освіти і науки України. Громадське 
обговорення проводиться у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів 
України № 989 від 24 жовтня 2012 року «Про затвердження Порядку 
проведення громадського обговорення під час розгляду питань про 
присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, які за ними 
закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам, імен 
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій». У зв'язку з цим, подаємо відповідну інформацію: 
 
1. Найменування організатора громадського обговорення: Вчена рада 
Інституту фізичної оптики Міністерства освіти і науки України. 
 
2. Найменування юридичної особи, якій пропонується присвоїти ім’я 
фізичної особи: Інститут фізичної оптики Міністерства освіти і науки 
України. 
 
3. Ім’я фізичної особи, що пропонується присвоїти юридичній особі, та 
обґрунтування такої пропозиції: Влох Орест Григорович (02.07.1934 – 
04.05.2009) – доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, депутат Верховної Ради України 1-го скликання 
своєю невтомною та самовідданою працею зробив значний особистий внесок 
у розвиток науки та вніс вагомий вклад у боротьбу за незалежність і 
розбудову Української держави. 

Влох О. Г. народився у місті Винники Львівської обл. в селянській 
родині, українець, навчався в Львівському державному університеті ім. Івана 
Франка. 

З 1952 р. – студент, лаборант, ст. лаборант, аспірант, асистент, доцент, 
професор, зав. кафедрою нелінійної оптики Львівського державного 
університету ім. Івана Франка. 

З 1992 р. – директор Інституту фізичної оптики Міністерства освіти і 
науки України. 

Світовий авторитет вченого Влох О. Г. здобув завдяки відкриття ним 
явища електрогірації в кристалах і низки нових оптичних ефектів. Його 
наукові праці і винаходи присвячені фізиці твердого тіла, оптичному 
матеріалознавству, параметричній кристалооптиці, структурним фазовим 
переходам, оптичним методам запису і передавання інформації, 



поляриметрії, спектроскопії, радіоекології, історії фізики. Вони стали 
вагомим внеском у вітчизняну науку, в її утвердження на світовому рівні. 

Наукова школа професора Влоха О. Г., що налічує більше 10 докторів і 
близько 50 кандидатів наук, формувалася починаючи з його досліджень 
електрооптичного ефекту в кристалах, які були піонерськими в даній галузі в 
СРСР, а самі результати цих досліджень відразу ж знайшли впровадження. 
Професор Влох О. Г. був ініціативним організатором в науці і вищій школі. У 
Львівському державному університеті ім. Івана Франка заснував кафедру 
нелінійної оптики, СКТБ «Модулятор», факультет перепідготовки кадрів. З 
його ініціативи в 1992 році у Львові було засновано науково-дослідний 
Інститут фізичної оптики Міністерства освіти і науки України, який він 
очолював до останніх днів свого життя. Він був засновником та головним 
редактором наукового журналу «Ukrainian Journal of Physical Optics», членом 
редакційних рад наукових журналів («Функціональні матеріали», «Науковий 
Світ»), членом наукової ради з фізики сегнетоелектриків і діелектриків при 
АН СРСР та галузевої науково-методичної ради відповідного профілю, 
організатором наукових конференцій і шкіл, зокрема міжнародних, членом 
Міжнародної спілки кристалографів, Міжнародного товариства оптичної 
техніки та Українського фізичного товариства, Академіком АН ВШ України і 
головою західного регіонального відділення АН Вищої школи України.  

Професор Влох О. Г. – один із засновників Львівської регіональної 
організації Народного Руху України за перебудову та перший голова цієї 
організації. Влох О. Г., як один із засновників Народного Руху України та 
Народний депутат Верховної Ради України 1-го демократичного скликання, 
був організатором багатьох заходів, спрямованих на становлення 
незалежності України, підняття національної свідомості українців. Він 
відстоював необхідність відновлення історичної, культурної і духовної 
ідентичності українців, встановлення добросусідських міждержавних 
стосунків. 

Наполеглива праця Влоха О. Г. неодноразово була відзначена 
нагородами. Серед його нагород: орден «За заслуги» III ступеня, державна 
нагорода - почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», золота 
медаль ВДНГ СРСР, диплом пошани ВДНГ УРСР, «Нагорода Святого 
Володимира» АН ВШ України, Благословенна грамота Патріарха Київського 
і всієї Руси-України за церковні заслуги перед Українською Православною 
Церквою Київського Патріархату. 
 
4. Суб’єкти, що внесли пропозицію щодо присвоєння юридичній особі 
імені фізичної особи: Вчена рада та трудовий колектив Інституту фізичної 
оптики Міністерства освіти і науки України. 
 
5. Строк, місце, час проведення заходів з громадського обговорення, 
акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації 
учасників: громадське обговорення проводиться упродовж трьох місяців з 
01.07.2013 до 30.09.2013 року.  
 



 У рамках проведення громадського обговорення 17.09.2013 р. о 1500 в 
приміщенні Інституту фізичної оптики Міністерства освіти і науки України 
за адресою: м. Львів, вул. Драгоманова, 23, відбудеться засідання за круглим 
столом. 
 
6. Поштова адреса та адреса електронної пошти, номер телефону, строк і 
форма для подання пропозицій (зауважень): пропозиції (зауваження) 
подаються у письмовій або електронній формі в період з 01.07.2013 до 
30.09.2013 року (із зазначенням прізвища, імені, по-батькові та адреси 
фізичної особи чи найменування та місцезнаходження юридичної особи) за 
адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 23, тел./факс: (032) 261-14-83,  
e-mail:  vlokhifo@ifo.lviv.ua щоденно, цілодобово. 
 
7. Місцезнаходження, поштова адреса та адреса електронної пошти, 
номер телефону організатора громадського обговорення, за якими 
можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське 
обговорення:  
79005, м. Львів,  
вул. Драгоманова, 23,  
тел./факс: (032) 261-14-83,  
e-mail:  vlokhifo@ifo.lviv.ua  
 
8. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення 
громадського обговорення: Скаб Ігор Петрович, заступник директора 
Інституту фізичної оптики Міністерства освіти і науки України. 
 
 9. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення: 
14 жовтня 2013 року на офіційному веб-сайті Інституту фізичної оптики 
Міністерства освіти і науки України (www.ifo.lviv.ua). 
 
Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у обговоренні питання щодо 
присвоєння імені О.Г. Влоха Інституту фізичної оптики Міністерства 
освіти і науки України.  
 
Будемо вдячні за Ваші думки і пропозиції.  
 
 
 

Прийнято на засіданні Вченої ради  
Інституту фізичної оптики 
Міністерства освіти і науки України 
Протокол №7 від 17.06.2013 р. 


