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Ігор Данилович Войтович народився 

13 вересня 1932 р., у с. Телелинці Вінницькій 

області. Після закінчення з відзнакою в 

1956 р. радіотехнічного факультету Львівсь-

кого політехнічного інституту впродовж 

трьох років працював у Науково-дослідному 

інституті керувальних обчислювальних ма-

шин. Подальша наукова діяльність Ігоря Да-

ниловича нерозривно пов’язана з Інститутом 

кібернетики АН УРСР (нині Інститут кібер-

нетики ім. В.М. Глушкова НАН України). 

Починаючи з 1981 р., він працює завідувачем 

відділу № 220, який нині дістав назву «Сен-

сорні пристрої, системи та технології безко-

нтактної діагностики».  

У 1965 р. І.Д. Войтович захистив канди-

датську, а в 1980 р. – докторську дисертацію, 

у 1988 р. здобув звання професора. У 1995 р. 

його було обрано членом-кореспондентом, а 

2009 року – академіком НАН України.  

Ігор Данилович Войтович – відомий укра-

їнський учений у галузях надпровідникової 

електроніки, приладобудування, інформати-

ки. Під його керівництвом і за безпосеред-

ньої участі розроблено теорію і техніку по-

будови елементів і пристроїв надпровіднико-

вої електроніки, створено й впроваджено у 

виробництво надчутливі комплекси для ре-

єстрації, оброблення і відображення надсла-

бких магнітних сигналів.  

Світові досягнення в цій галузі Ігор Дани-

лович узагальнив у монографіях: «Інтелекту-

альні сенсори» (2007, у співавторстві; яку 

2009 року перевидано в Росії як підручник) і 

«Сенсоры на основе плазмонного резонанса: 

принципы, технологии применения» 

І.Д. Войтович був членом кількох науко-

вих рад АН УРСР і АН СРСР, експертної 

ради ВАК, Наукової ради Інституту кіберне-

тики ім. В.М. Глушкова НАН України, 12 

років поспіль головував в спеціалізованій 

ученій раді із захисту докторських дисерта-

цій цієї установи, член Асоціації 

«Technologic-Transfer Netz» (Німеччина). 

Впродовж свого наукового життя він підго-

тував 4 доктори і 16 кандидатів наук. Загаль-

ний доробок Ігоря Даниловича становить 

понад 330 наукових праць, у тому числі 3 

монографії, підручник, 200 статей та 80 ви-

находів. 

За плідну наукову й науково-

організаційну діяльність І.Д. Войтовича було 

нагороджено ювілейними медалями, Грамо-

тами Президії НАН України, Грамотою Пре-

зидії Верховної Ради УРСР, Почесною гра-

мотою Міністерства освіти і науки України. 

У 2003 р. йому присвоєно звання «Заслуже-

ний діяч науки і техніки України», а у 2012- 

лауреата премії імені В.М. Глушкова. У 2007 

р. за створення нових систем і технологій 

реєстрації, оброблення і відображення інфо-

рмації Ігореві Даниловичу у складі науково-

го колективу присуджено Державну премію 

України в галузі науки і техніки, а в 2008 р. 

присвоєно звання «Винахідник року НАН 

України». 

Наукова громадськість, колеги, учні й 

друзі щиро сумують за Ігорем Даниловичем і 

висловлюють співчуття його рідним і близь-

ким. 

 

 


