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Випускниця  
електрофізичного факультету  
(1986)

Доцент кафедри електронних 
приладів Інституту телекомунікацій, 
радіоелектроніки та електронної 
техніки Національного університету 
«Львівська політехніка»

Кандидат технічних наук, доцент

Народилася 28 травня 1964 р. у с. Пуків Рогатинського 
району Івано-Франківської області. В 1971 р. родина 
переїхала до Львова, де Галина Любомирівна в 1981 р. 

із золотою медаллю закінчила середню школу № 60. Попри 
те, що майже все життя Галини Смеркло-Кучмій минуло у 
Львові, внутрішньо вона завжди почувалася не львів’янкою, 
а франківчанкою, щиро тягнучись душею до рідного Опілля.

Мати, Олександра Василівна Брах, — медик за професією, 
завжди хотіла, аби дочка також обрала цей шлях. Але Галина 
Любомирівна відчувала, що медицина — не її покликання, 
бо більше схилялася до точних наук та інженерної справи — 
батькового фаху. Батько Галини Смеркло-Кучмій, Любомир 
Михайлович Смеркло, пройшов непростий, але визначний 
професійний шлях від інженера, провідного інженера до го-
ловного технолога Головного управління Ради Міністрів СРСР. 
Життя Любомира Михайловича завжди було тісно пов’язане 
зі Львівською політехнікою. У 1965 р. у стінах цього навчаль-
ного закладу він здобув спеціальність «Конструювання та 
виробництво радіоапаратури», в 1998 р. — захистив докторську 
дисертацію на тему «Інтегральні формувачі потужних нано-
секундних імпульсів і радіоелектронні пристрої на їх основі», 
а з 1999 до 2006 р. працював професором кафедри електрон-
них засобів інформаційно-комп’ютерних технологій.

За прикладом батька, в 1981 р., після закінчення школи, 
до Львівського політехнічного інституту вступила й Галина 
Любомирівна, обравши спеціальність «Електронні прилади 
та пристрої». У 1986 р. вона стала випускницею кафедри 
електронних приладів електрофізичного факультету та здо-
була фах інженера електронної техніки.

Того ж року Г. Л. Смеркло-Кучмій вступила до аспірантури 
рідної кафедри, яку закінчила в 1989 р. У 1992 р. захистила ди-
сертацію на тему «Лазерне гетерування кремнієвих біполярних 
структур інтегральних мікросхем» на здобуття наукового сту-
пеня кандидата технічних наук. У 2001 р. їй було присвоєне вчене 
звання доцента. Працювала на посадах молодшого та старшого 
наукового співробітника в НДЛ-3. З вересня 1993 р. є доцентом 
кафедри електронних приладів рідного навчального закладу.

До сфери наукових інтересів Галини Любомирівни на-
лежать розробка та дослідження перспективних методів 
обробки матеріалів для створення пристроїв функціональ-
ної електроніки. Вона є автором близько 100 наукових і 25 
навчально-методичних праць. Член вченої ради Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки.

За значні досягнення в навчальній і науковій діяльності 
та багаторічну плідну працю була неодноразово нагоро-
джена почесними грамотами та дипломами Національного 
університету «Львівської політехніки».

Галина Любомирівна Смеркло-Кучмій обожнює подо-
рожувати, особливо любить море, шум прибою, тихі зоряні 
ночі, посиденьки з друзями біля багаття та спів українських 
народних пісень. Разом із колегами, співробітниками рідної 
кафедри, об’їздила всі області Західної України: озна-
йомилася з історією найзнаменитіших замків, побувала 
на фортифікаційних спорудах, купалася в солоних озерах і 
спускалася в соляні шахти Солотвина, милувалася мальов-
ничим озером Світязь і піднімалася на озеро Синевир. 

Але найбільше любить Галина Любомирівна проводити 
вільний час разом із сім’єю в рідному селі на Опіллі.

Зі Львівською політехнікою тісно пов’язане життя ба-
гатьох членів родини Г. Л. Смеркло-Кучмій. Обидва її сини 
свого часу вирішили продовжити традицію діда й матері та 
здобути освіту в стінах цього навчального закладу: старший, 
Назарій, став випускником НУ «Львівська політехніка» за 
спеціальністю «Документознавство та інформаційна 
діяльність», а молодший, Тарас, нині опановує фах інженера-
механіка за напрямом «Транспортні технології».

Галина Смеркло-Кучмій часто згадує бабцю, яка свого 
часу справила надзвичайно великий вплив на формування її 
характеру та життєвих інтересів. «Йди вперед і ніколи не ози-
райся назад», — часто повторювала вона онуці. Цієї мудрої 
настанови Галина Любомирівна намагається дотримуватися 
в будь-якій ситуації. Ще одне її золоте правило звучить так: 
«Люби себе, й тоді матимеш силу полюбити весь світ».
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