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ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ
ВЧЕНИХ У РОЗВИТОК ОПТИКИ

Доведено важливiсть дослiджень українських вчених у становленнi оптики як науки.
Проаналiзовано значний внесок робiт науковцiв АН УРСР. Визначено прiоритетнiсть
низки дослiджень українських вчених у свiтовiй науцi. Звернено увагу на педагогiчну
та просвiтницьку роботу вчених. Матерiал систематизовано згiдно з вiдповiдними
роздiлами оптики.
К л ю ч о в i с л о в а: українськi вченi, прикладна оптика, фiзична оптика, спектроскопiя,
нелiнiйна оптика.

1. Вступ
У 2017 р. мiжнародна группа вчених (США, Нiдерланди) повiдомила про iснування нового виду
матерiї – екситонiї [1]. Новий вид матерiї являє собою конденсат, який складається iз екситонiв, i має
властивостi надрiдини. Для пiдтвердження iснування екситонiї дослiдники вимiрювали колективнi збудження низькоенергетичних бозонiв у кристалах при температурi близько 190 К. Вiдкриття
екситонiї визначає новий напрямок для розвитку
квантових технологiй.
Зауважимо, що саме роботи київських шкiл
А.Ф. Прихотько i О.С. Давидова iз дослiдження
екситонiв у кристалах, виконанi в Iнститутi фiзики (IФ) АН УРСР, заклали основу спектроскопiї
неметалiчних кристалiв у свiтовiй науцi [2–5]. У
низцi ґрунтовних робiт [6–11] проаналiзовано здобутки окремих українських фiзикiв. Але цi здобутки є значними, а тому внесок українських вчених
у розвиток фiзики потребує подальшого детального аналiзу. Метою статтi є доведення важливостi
робiт вчених України у становленнi оптики.
2. Прикладна оптика
Лiнник Володимир Павлович (1889 р., Харкiв – 1984 р., Ленiнградська обл., РФ) – академiк
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АН СРСР (1939 р.), випускник Унiверситету Святого Володимира у Києвi (1914 р.), викладач цього унiверситету (з 1915 р.), викладач Київського
полiтехнiчного iнституту (1923–1926 рр.), працював у Державному оптичному iнститутi (з 1926 р.),
водночас професор Ленiнградського унiверситету
(1933–1941 рр.), Пулкiвськiй обсерваторiї (1946–
1968 рр.). Основнi напрями наукової дiяльностi:
прикладна оптика, iсторiя фiзики.
Першi науковi працi стосуються оптичних дослiджень X-випромiнювання. Разом iз Є.В. Лашкарьовим виконав серiю експериментiв iз дослiдження методiв фокусування X-випромiнювання
[12] та визначення його показника заломлення [13].
Запропонував метод дослiдження структури кристалiв за допомогою X-випромiнювання [14]. Класичнi iнтерференцiйнi та дифракцiйнi дослiди iз
X-випромiнюванням складно вiдтворювати внаслiдок малої довжини їх хвиль. Незважаючи на
це, В.П. Лiнник здiйснив iнтерференцiйний дослiд
Ллойда iз X-випромiнюванням та вимiряв довжину хвилi цього випромiнювання [15].
Вчений виконав ґрунтовнi дослiдження з розробки нових методiв дослiдження якостi зображення в оптичних системах. Вiн є автором методу дослiдження аберацiї оптичних систем, методу центрування оптичних систем, методу складання об’єктивiв мiкроскопiв. Сконструював по-
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Вчений одним iз перших вказав на необхiднiсть
використання фотоелектронiки в оптичних приладах для автоматизацiї контролю. Пiд його керiвництвом було розроблено велику кiлькiсть оптикоелектричних пристроїв (наприклад, для автоматичного вимiрювання аберацiї оптичних систем i
контролю профiлю плоских поверхонь, для точної
фiксацiї положення нульової iнтерференцiйної полоси). В.П. Лiнник вiдомий також як дослiдник
питань iсторiї фiзики [16, 17].
3. Фiзична оптика

В.П. ЛIННИК

Г.Г. ДЕ-МЕТЦ

двiйний мiкроскоп (1929 р.), мiкроiнтерферометр
(1933 р.), який використовують для контролю точностi обробки поверхнi. За допомогою мiкроiнтерферометра Лiнника можна виявити дефекти
порядку 10−7 м. Лiнник є автором низки методiв та приладiв для астрономiчних потреб: методу дослiдження зiркових спектрограм за допомогою стереокомпаратора, сонячного iнтерферометра, безщiлинного зоряного спектрографа з iнтерференцiйними реперами.
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Де-Метц Георгiй Георгiйович (1861 р., Одеса – 1947 р., Київ) – доктор фiзичних наук
(1891 р.), професор (1923 р.), заслужений професор (1923 р.), декан iнженерного факультету Київського полiтехнiчного iнституту (1909–1910 рр.),
декан хiмiчного факультету Київського полiтехнiчного iнституту (1910–1911 рр.), ректор Київського полiтехнiчного iнституту (1919–1920 рр.),
завiдуючий кафедрою фiзики Київського педагогiчного iнституту iменi О.М. Горького (1934–
1947 рр.), працював у Київському унiверситетi
(1891–1930 рр.). Основнi напрями наукової дiяльностi: оптика, радiоактивнiсть, молекулярна фiзика, iсторiя науки i технiки, методика викладання
фiзики.
Пiсля закiнчення навчання у Новоросiйському
унiверситетi (Одеса, 1885 р.) отримав золоту медаль за наукову працю “Нарис аномальної дисперсiї” i був залишений в унiверситетi. Удосконалив
методи Максвелла iз спостереження явища подвiйного променезаломлення у рiдинах пiд час деформацiї i дослiдив явище подвiйного променезаломлення у 16-ти рiдинах. Де-Метц експериментально
дослiдив ефект Керра у чистiй водi, розчинах желатину i колодiю [18:46]. Працюючи у Київському
полiтехнiчному iнститутi, вчений показав, що подвiйне променезаломлення у рiдинах не залежить
вiд в’язкостi.
Г.Г. Де-Метц вiдомий методист. Вчений створив
перший у Росiйськiй iмперiї зразковий методичний
фiзичний кабiнет (Київ, 1906 р.), є автором першого радянського пiдручника з методики викладання фiзики [19]. Брав участь у комiсiї iз створення Київського полiтехнiчного iнституту, де створив музей фiзичної лабораторiї. При Київському
унiверситетi створив музей фiзичних приладiв. ДеМетц очолював Оргкомiтет iз органiзацiї УкраїнISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2018. Т. 63, № 10
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ської асоцiацiї фiзикiв, яка була створена у 1928 р.,
та був одним iз органiзаторiв з’їздiв цiєї асоцiацiї. Займався дослiдженнями питань iсторiї науки i технiки [20]. Вчений був редактором науковопопулярного журналу “Физическое обозрение”.
Мандельштам Леонiд Iсаакович (1879 р.,
Могильов, Бiлорусь – 1944 р., Москва, РФ) – академiк АН СРСР (1929 р.), приват-доцент Новоросiйського унiверситету в Одесi (1915 р.), професор Одеського полiтехнiчного iнституту (1918–
1922 р.), професор Московського унiверситету (з
1925 р.). Основнi напрями наукової дiяльностi: фiзична оптика, радiофiзика, квантова механiка.
У докторськiй дисертацiї “Про оптично однорiднi й каламутнi середовища” (1907 р.) вчений вказав на помилковiсть теорiї Релея щодо пояснення голубого кольору неба. Згiдно з теорiєю Релея,
свiтло розсiюють молекули повiтря. Мандельштам
довiв, що причиною розсiювання свiтла є не молекули повiтря, а флуктуацiї густини повiтря в атмосферi. Таким чином, вчений показав, що формула
Релея є вiрною, але фiзична суть картини розсiювання свiтла є iншою. Докторська дисертацiя Мандельштама є однiєю з перших робiт iз дослiдження
флуктуацiй, якi заснували статистичну фiзику.
У роботi “Про розсiювання свiтла неоднорiдним
середовищем” (1918 р.) вчений теоретично проаналiзував процес виникнення флуктуацiй. Мандельштам був першим фiзиком, який звернув увагу
на те, що флуктуацiї тиску, температури, концентрацiї впливають на падаюче свiтло, модулюючи
його. Вiн обґрунтував появу в розсiяному свiтлi,
крiм падаючої довжини хвилi 𝜆0 , ще двох сусiднiх
хвиль 𝜆1 i 𝜆2 , змiщених у два рiзнi кiнцi спектру
на однакову величину Δ𝜆 (Δ𝜆 = 𝜆1 −𝜆0 = 𝜆0 −𝜆2 ).
Праця Мандельштама “Про розсiювання свiтла неоднорiдним середовищем” [21] була опублiкована
набагато пiзнiше публiкацiї результатiв французького фiзика Л. Брiллюена [22]. Дане явище називають ефектом Мандельштама–Брiллюена. Дублет Мандельштама–Брiллюена, близько розмiщений бiля основної лiнiї, був експериментально пiдтверджений Є.Ф. Гроссом (1930 р.).
У 1930 р. iндiйський фiзик Ч.В. Раман (1888–
1970 рр.) був удостоєний Нобелiвської премiї з
фiзики за вiдкриття комбiнацiйного розсiювання.
Незалежно вiд Рамана комбiнацiйне розсiювання
вiдкрили Л.I. Мандельштам i Г.С. Ландсберг у тому ж роцi [23]. Спочатку своє вiдкриття Раман поISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2018. Т. 63, № 10
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милково iнтерпретував як оптичний аналог ефекту Комптона. Мандельштам i Ландсберг у своїх перших роботах вiдразу ж вказали на помилковiсть такого припущення.
Мандельштам був одним iз фундаторiв Одеського полiтехнiчного унiверситету (1918 р.). Незважаючи на складнi умови того часу, вчений працюючи завiдуючим кафедрою фiзики, створив фiзичну
лабораторiю, поставив читання лекцiй i практичних занять в унiверситетi на високий науковий
рiвень.
Гольдман Олександр Генрiхович (1884 р.,
Варшава, Польща – 1971 р., Київ) – академiк АН
УРСР (1929 р.), доктор фiзико-математичних на-
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П.С. ПЕКАР

ук (1935 р.), професор (1946 р.). Навчався у Лейпцизькому унiверситетi (1905–1908 рр.), де захистив докторську дисертацiю на тему “Фотоелектричнi дослiдження елементiв у розчинах фарб”
(1908 р.) i отримав вчений ступiнь доктора фiлософiї. У 1908 р. повернувся до Києва i пiсля закiнчення навчання в Унiверситетi Святого Володимира
у Києвi (1901–1909 рр.) розпочав працювати лаборантом фiзичної лабораторiї унiверситету. Основнi
напрями наукової дiяльностi: фiзика напiвпровiдникiв i дiелектрикiв, електролюмiнесценцiя, iсторiя фiзики.
Керуючи лабораторiєю електролюмiнесценцiї в
IФ АН УРСР (з 1959 р.), успiшно працював над дослiдженням явищ електролюмiнесценцiї i електрофотолюмiнесценцiї. Отримав i дослiджував об’ємну електролюмiнесценцiю, яка супроводжується
емiсiєю “гарячих електронiв”. Вiдкрив новий тип
фотографiчних процесiв, який базується на використаннi прихованого зображення, що утворюється в люмiнофорi. Це дало можливiсть перетворювати iнфрачервоне зображення у видиме бiльш
ефективно, нiж при використаннi сенсибiлiзованих
фотопластинок. У 1963 р. вчений розпочав дослiдження ефекту Гудден–Поля, який проявляється
у посиленнi iнтенсивностi свiтла при накладаннi
сильних електричних полiв. О.Г. Гольдман разом
iз спiвробiтниками показав, що в цинк-сульфiдних
фосфорних матерiалах ефект Гудден–Поля є iндикатором стану їх фотополяризацiї [24].
Протягом багатьох рокiв працював на викладацькiй роботi, велику увагу придiляв розвитку
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фiзичних дослiджень на територiї України. Був
одним iз органiзаторiв проведення 2-го з’їзду Росiйської асоцiацiї фiзикiв, який вiдбувся у Києвi
(1921 р.). У цьому ж роцi органiзував i очолив один
iз перших наукових фiзичних центрiв в Українi –
Фiзичну дослiдницьку лабораторiю при Київському управлiннi освiти, яка у 1922 р. була реорганiзована на Київську науково-дослiдну кафедру фiзики при Київському полiтехнiчному iнститутi. Велика робота кафедри пiд керiвництвом О.Г. Гольдмана дала змогу перетворити (1929 р.) кафедру
у Київський Науково-дослiдний iнститут фiзики
Наркомосвiти УРСР, який у 1936 р. був перейменований в IФ АН УРСР. О.Г. Гольдман очолював
IФ АН УРСР до 1938 р. Вчений був редактором
створеного ним першого в Українi фiзичного часопису “Фiзичнi записки”.
Пекар Соломон Iсаакович (1917 р., Київ –
1985 р., Київ) – академiк АН УРСР (1961). Закiнчив Київський унiверситет (1938 р.), викладав у Київському державному унiверситетi (1941–
1944 рр.), працював у IФ АН УРСР (1938–
1960 рр.), Iнститутi напiвпровiдникiв АН УРСР
(1960–1985 рр.). Основнi напрями наукової дiяльностi: теорiя твердого тiла, теорiя ядерних сил, теорiя плазми, теорiя лазерiв, оптика кристалiв.
С.I. Пекар теоретично показав, що спектральний склад свiтла, поглиненого екситонами, за своїм характером має бути схожим до спектра атома
Гiдрогена [25]. Пiзнiше цей спектр був експериментально виявлений Е.Ф. Гроссом [26]. Вчений є автором наукового вiдкриття “Явище розповсюдження додаткових свiтлових хвиль в кристалах” (диплом №323 вiд 1986 р.). Свої дослiдження у галузi
оптики кристалiв Пекар узагальнив у монографiї
“Кристалооптика та додатковi свiтловi хвилi” [27],
яка була видана англiйською мовою [28].
С.I. Пекару на захистi кандидатської дисертацiї
у 1941 р. було присуджено науковий ступiнь доктора фiзико-математичних наук. Цю пропозицiю висловили i пiдтримали такi вiдомi у свiтi фiзики як
В.Є. Лашкарьов, I.Є. Тамм, Я.I. Френкель. С.I. Пекар був одним iз засновникiв Iнституту напiвпровiдникiв АН УРСР i очолював вiддiл теоретичної
фiзики, де працював впродовж 1960–1985 рр.
4. Спектроскопiя
Прихотько Антонiна Федорiвна (1906 р.,
П’ятигорськ, РФ – 1995 р., Київ) – перша жiнка –
ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2018. Т. 63, № 10
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доктор фiзико-математичних наук у Радянському
Союзi (1943 р.), академiк АН УРСР (1964 р.). Працювала в Українському фiзико-технiчному iнститутi АН УРСР в Харковi (1930–1941 рр.), Iнститутi фiзичної хiмiї АН УРСР (1941–1944 рр.), на
посадi завiдуючого вiддiлом фiзики кристалiв у IФ
АН УРСР (з 1944 р.), директор Iнституту фiзики
АН УРСР (1965–1970 рр.). Основнi напрями наукової дiяльностi: низькотемпературна спектроскопiя, оптика неметалевих кристалiв.
Наукову дiяльнiсть А.Ф. Прихотько розпочала
у Ленiнградському фiзико-технiчному iнститутi, а
у 1930 р. разом iз групою молодих вчених була
переведена до Харкова у органiзований Український фiзико-технiчний iнститут. Першi її науковi роботи спiвпали з початком становлення нової
областi фiзики – спектроскопiї кристалiв. Працюючи в Українському фiзико-технiчному iнститутi
АН УРСР (м. Харкiв), А.Ф. Прихотько пiд керiвництвом I.В. Обреїмова розпочала важливi дослiдження спектрiв молекулярних кристалiв при наднизьких температурах [29].
У 1931 р. Я.I. Френкель теоретично передбачив
iснування екситонiв. Розв’язуючи задачу про збудження в iдеальному кристалi, вчений показав, що
збуджений стан, який виник у якого-небудь атома такого кристала не може бути локалiзований
там, де знаходиться цей атом, а має перемiщуватися по кристалу у виглядi хвилi збудження. Вчений назвав цю хвилю екситоном. Енергiя збудження буде мандрувати вiд атома до атома до тих
пiр, доки один iз атомiв, який її отримав, не перейде у незбуджений стан, випроменивши квант
енергiї. Завдяки мiграцiї екситонiв поглинання i
випромiнювання свiтла вiдбувається у рiзних атомах, роздiлених мiж собою вiдстанню, яка набагато перевищує перiод кристалiчної ґратки. Тому
таке свiчення має бути притаманним лише тiлам з
кристалiчною структурою.
Наприкiнцi 40-х рокiв ХХ ст. Прихотько виявила у спектрах поглинання молекулярних кристалiв (нафталiну, антрацену, бензолу, нафтацену та
iнших) мультплети смуг, рiзко поляризованих за
кристалографiчними напрямками, якi були вiдсутнi у спектрах вiльних молекул. Наявнiсть цих
смуг є характерною ознакою iснування екситонiв.
Експериментально iснування екситонiв було виявлено Е.Ф. Гроссом [30, 31], а пiзнiше було дослiджено у роботах київської школи.
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Прихотько разом iз спiвробiтниками [32] експериментально виявили i дослiдили оптичний
спектр екситонiв рiзних неметалiчних кристалiв.
А.Ф. Прихотько розробила ряд методик вирощування надтонких кристалiв органiчних сполук, придатних для низькотемпературних спектральних
дослiджень. Однiєю з перших робiт, виконаних
А.Ф. Прихотько у IФ АН УРСР (м. Київ), було дослiдження надтонких (10−8 –10−6 м) монокристалiв нафталiну при водневих температурах.
А.Ф. Прихотько встановила основнi закономiрностi поглинання i випромiнювання свiтла органiчними кристалами, виконала першi низькотемпературнi вимiрювання нормальної i аномальної
дисперсiї свiтла у них, експериментально виявила i дослiдила екситони у молекулярних кристалах, виконала ряд робiт iз дослiдження крiокристалiв, що призвело до вiдкриття бi- та полiекситонiв. Визначила основнi закономiрностi поглинання i випромiнювання свiтла органiчними кристалами [33]. А.Ф. Прихотько створила київську наукову школу, дослiдження якої отримали всесвiтнє
визнання. Роботи школи Прихотько, виконанi у IФ
АН УРСР, є фундаментальними роботами iз спектроскопiї кристалiв, якi заклали новий напрямок
кристалооптики.
Давидов Олександр Сергiйович (1912 р., Євпаторiя – 1993 р., Київ) – академiк АН УРСР
(1964 р.), працював в IФ АН УРСР (1945–1953 рр.,
1964–1966 рр.), науково-дослiдному iнститутi в
м. Обнiнськ (1953–1956 рр.), професор Москов-
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ського унiверситету (1953–1964 рр.), Iнститутi теоретичної фiзики АН УРСР (з 1966 р., директор з
1973 р.). Основнi напрями наукової дiяльностi: теорiя екситонiв у молекулярних кристалах, теорiя
атомного ядра, квантова бiофiзика.
О.С. Давидов теоретично обґрунтував теорiю
екситонiв у молекулярних кристалах [34, 35: 328–
390]. Як вiдомо, квант свiтла дiючи на електрони
атомiв кристалiв спричиняє появу екситонiв. Давидов подав теоретичне обґрунтування даної iдеї.
Згiдно з його вченням, екситони Френкеля вiльно поширюються резонансним чином у кристалi,
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захоплюючи усi молекули кристала. Теорiя Давидова пояснювала особливостi поглинання, випромiнювання, розсiювання, люмiнесценцiї i дисперсiї
свiтла молекулярними кристалами.
Давидов (1951 р.) передбачив, що мiж молекулами в елементарнiй комiрцi iснує взаємодiя, яка
призводить до мультиплетного розщеплення невироджених енергетичних рiвнiв молекул при утвореннi кристала з декiлькома молекулами. Явище “давидiвського розщеплення” є спектральною
ознакою утворення екситонiв i було вперше експериментально виявлено в IФ АН УРСР.
О.С. Давидов проводив значну науково-органiзацiйну i редакторську роботу [36: 514]. Був заступником головного редактора журналу “Доповiдi АН УРСР” (з 1980 р.), членом редакцiйновидавничої ради АН УРСР, членом редколегiй
журналiв “Теоретична i математична фiзика” (з
1972 р.), “Ядерна фiзика” (з 1965 р.), “Український
фiзичний журнал” (з 1967 р.).
Шпак Марат Терентiйович (1926 р., Сумська обл. – 1993 р., Київ) – член-кореспондент АН
УРСР (1969 р.), академiк АН УРСР (1990 р.), з
1955 р. працював в IФ АН УРСР (1970–1987 р., директор). Основнi напрями наукової дiяльностi: спектроскопiя твердого тiла, квантова електронiка.
Виявив i дослiджував власну екситонну люмiнесценцiю молекулярних кристалiв, вплив на неї дефектiв кристалiчної ґратки, вивчав локальнi екситоннi стани в кристалах. Приймав участь у розробцi i створеннi кiльцевих високостабiлiзованих
лазерiв на розчинах органiчних барвникiв i рiдких
кристалiв. Виконав ґрунтовнi дослiдження у галузi люмiнесценцiї кристалiв, зокрема, з’ясував роль
домiшок i дефектiв, дослiджував спектри термiчно деформованих кристалiв. Усi цi дослiдження
є вагомим внеском у спектроскопiю молекулярних
кристалiв.
Вчений є автором i спiвавтором бiльше 300 наукових праць, монографiй [37, 38], зокрема, монографiя “Спектроскопiя дефектiв в молекулярних кристалах”, видана англiйською мовою [39].
М.Т. Шпак був керiвником Наукової ради АН
УРСР з “Квантової електронiки”, брав участь у
роботi Наукової ради АН СРСР “Люмiнесценцiя
i розвиток її застосування у народному господарствi”, Президiї республiканського правлiння спiлки “Знання”, був заступником головного редактора “Українського фiзичного журналу”. Вчений
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був фундатором (1973 р.) Республiканської школи
“Спектроскопiя молекул i кристалiв”. М.Т. Шпак
керував вiддiлом фотоактивностi Iнституту фiзики АН УРСР з моменту його заснування (1966–
1993 рр.). У 2006 р. на базi вiддiлу фотоактивностi було створено 2 вiддiли: когерентної i квантової
оптики та лазерної спектроскопiї.
Бiлий Михайло Улянович (1922 р., Чернiгiвська обл. – 2001 р., Київ) – член-кореспондент
АН УРСР (1969 р.), завiдувач кафедр експериментальної фiзики, оптики твердого тiла, оптики Київського державного унiверситету iменi Т.Г. Шевченка (1963–1993 рр.), ректор Київського державного унiверситету iменi Т.Г. Шевченка (1970–
1985 рр.). Основний напрям наукової дiяльностi:
фiзична оптика.
У 1964 р. захистив дисертацiю на здобуття вченого ступеня доктора фiзико-математичного наук
[40]. М.У. Бiлий провiв ряд важливих дослiджень
iз вивчення люмiнесценцiї розчинiв солей деяких
важких металiв та їх фiзико-хiмiчного стану в розчинi. Вчений встановив умови виникнення фотолюмiнесценцiї розчинiв електролiтiв, довiвши, що
першопричиною вiдсутностi люмiнесценцiї в таких
розчинах є наявнiсть сильного температурного гасiння. Бiлий вперше виявив i дослiдив свiчення
розчинiв солей вiсмуту, олова, телуру, германiю,
галiю, iндiю, мiдi, золота, срiбла. Цi важливi дослiдження дали йому змогу встановити ряд закономiрностей у спектральних характеристиках люмiнесцентних розчинiв.
Лисиця Михайло Павлович (1921 р., Житомирська обл. – 2012 р., Київ) – доктор фiзикоматематичних наук (1961 р.), академiк АН УРСР
(1982 р.), автор 40-ка авторських свiдоцтв на
винаходи. Основнi напрями наукової дiяльностi: спектроскопiя, нелiнiйна оптика, квантова
електронiка.
У 1961 р. органiзував в IФ АН УРСР вiддiл
оптики, де було здiйснено ряд вiдкриттiв всесвiтнього значення. М.П. Лисиця разом з учнями детально дослiдили хiд показника заломлення всерединi смуг екситонних переходiв при рiзних iнтенсивностях лазерного випромiнювання, що дало
змогу наочно продемонструвати ефект зникнення
екситонiв при високiй концентрацiї фотогенерованих носiїв i виникнення електрон-дiркової плазми.
Пiд керiвництвом Лисицi було вiдкрито комбiнований резонанс Фермi–Давидова в спектроскопiї
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кристалiв, розроблено точну теорiю багатошарових систем, що стало основою створення важливих
оптичних систем для просвiтлення оптики, багатошарових поляризаторiв i вiдбивачiв свiтла, створено дiючi зразки твердотiльних лазерiв, дослiджено
механiзми генерацiї когерентного випромiнювання
та явища нелiнiйної оптики. Було вiдкрито два новi нелiнiйнi оптичнi поляризацiйнi явища: додаткової нелiнiйної оптичної активностi в гiротропних
кристалах i гiгантської оптичної активностi в негiротропних кубiчних кристалах з домiшковими тунельними центрами. Цi вiдкритi явища дали змогу
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реалiзувати новi методи керування характеристиками свiтлового випромiнювання.
Академiк М.П. Лисиця сформулював загальну
теорiю багатошарових оптичних систем. Технологiї виготовлення поляризаторiв iнфрачервоного випромiнювання, багатошарових дзеркал, свiтлоподiльних систем та фiльтрiв, розробленi вченим, було впроваджено у промислове виробництво.
Мiжнародним визнанням робiт українського вченого М.П. Лисицi є присудження йому Академiєю наук Чехословаччини Медалi Йоганеса Маркуса Марцi як видатному спектроскопiсту.
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Михайло Павлович є автором i спiвавтором
близько 500 наукових праць, серед них перша у
свiтi “Волоконна оптика” [41], яка перевидана англiйською мовою. Вчений був вiдомим популяризатором науки, видавши ряд навчальних посiбникiв
[42, 43].
Єременко Вiктор Валентинович (1932 р.,
Харкiв – 2017 р., Харкiв) – доктор фiзико-математичних наук (1967 р.), професор (1968 р.), академiк АН УРСР (1978 р.), завiдуючий лабораторiєю електропровiдностi i надпровiдностi (1961–
1963 рр.), завiдуючий вiддiлом магнетизму та магнетооптики (1963–1986 рр.), завiдуючий вiддiлом
спектроскопiї магнiтних i молекулярних кристалiв (1986–1994 рр.) у Фiзико-технiчного iнституту
низьких температур iм. Б.I. Вєркiна НАН України (ФТIНТ НАН України), директор ФТIНТ НАН
України (1991–2006 рр.), головний науковий спiвробiтник i радник при дирекцiї ФТIНТ НАН України (з 2006 р.). Основнi напрями наукової дiяльностi: оптичнi i фотоелектричнi властивостi напiвпровiдникiв, магнiтооптика.
В.В. Єременко є спiвавтором важливих робiт iз
дослiдження оптичних i фотоелектричних властивостей напiвпровiдникiв [44–46] та спектроскопiї
молекулярних кристалiв [47, 48]. Український вчений вперше виявив iснування екситон-домiшкових
комплексiв, ввiвши поняття про них у кандидатськiй дисертацiї “Оптичнi i фотоелектричнi явища в кристалах CdS при низьких температурах”
(1959 р.). Вчений проводив важливi дослiдження
iз вивчення спектральних i магнiтооптичних властивостей антиферомагнiтних кристалiв. У 1966 р.
захистив докторську дисертацiю на тему “Оптична спектроскопiя антиферомагнетикiв”. Цi експериментальнi дослiдження вiдiграли першорядну
роль при формуваннi сучасних поглядiв про взаємодiю свiтла з магнiтними кристалами. Вперше було доведено, що електронно-магноннi смуги поглинання свiтла бiльш чутливi до встановлення магнiтного порядку, нiж електроннi.
Єременко є спiвавтором бiльше 400 публiкацiй,
монографiй “Вступ у спектроскопiю магнетикiв”,
“Магнiтооптика i спектроскопiя антиферомагнетикiв”, “Магнiтнi i магнiтопружнi явища в антиферомагнетиках i надпровiдниках”. Двi останнi з них
перевиданi англiйською мовою. Протягом багатьох
рокiв (1966–1999 рр.) займався викладацькою дiяльнiстю у Харкiвському державному унiверситеISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2018. Т. 63, № 10
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тi, був спiвавтором пiдручника “Лекцiї з магнетизму”. Велику увагу придiляв мiжнародному спiвробiтництву, був головним редактором журналу
“Фiзика низьких температур”.
5. Нелiнiйна оптика
Кондiленко Iван Iванович (1919 р., Донецька
обл. – 1993 р., Київ) – член-кореспондент АН
УРСР (1967 р.), завiдуючий кафедрою експериментальної фiзики (1951–1963 рр.), декан радiофiзичного факультету (1963–1972 рр.), завiдуючий
кафедрою нелiнiйної оптики Київського державного унiверситету iменi Тараса Шевченко (1963–
1981 рр.). Основнi напрями наукової дiяльностi:
молекулярна i атомна спектроскопiя, комбiнацiйне
розсiювання свiтла, квантова електронiка, фiзика
твердого тiла, нелiнiйна оптика.
У 1950 р. роцi успiшно захистив кандидатську
дисертацiю на тему “Люмiнесценцiя i поглинання
розчинiв солей талiю”, а у 1965 р. – докторську
“Вплив умов збудження i фiзичного стану середовища на iнтенсивнiсть спектрiв комбiнацiйного
розсiювання свiтла”. Виконав дослiдження iндикатриси комбiнацiйного розсiювання свiтла, вперше
вимiряв абсолютний енергетичний вихiд для даного явища за допомогою створеної цилiндричної
ртутної лампи низького тиску, яка була ефективнiшою за iснуючi в 300–400 разiв. Отримав значення
Фермi-резонанс у спектрах комбiнацiйного розсiювання, встановив конкуренцiю компонент вимушеного комбiнацiйного розсiювання. На основi дослiджень створив прилад для дистанцiйного визначення складу атмосфери (лiдар).
I.I. Кондiленко є фундатором наукової школи
iз спектроскопiї комбiнацiйного розсiювання свiтла в Українi. Займався просвiтницькою робою,
був головою правлiння товариства “Знання” УРСР
(1970–1978 рр.). Вчений є спiвавтором ряду навчальних посiбникiв [49, 50].
6. Висновки
Проведений аналiз робiт дав змогу зробити висновок про прiоритетнiсть ряду дослiджень українських вчених у свiтовiй науцi.
Модуляцiйний пiдхiд до явища розсiювання свiтла (1918 р.), запропонований Л.I. Мандельштамом пiд час роботи у Одеському полiтехнiчному iнститутi, сприяв бурхливому розвитку оптиISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2018. Т. 63, № 10

ки. Вiдкриття комбiнацiйного розсiювання свiтла
дало змогу Л.I. Мандельштаму розробити новий
метод спектрального аналiзу молекул, який отримав визнання у свiтi.
В Одеському унiверситетi в 20-i рр. ХХ ст. на
кафедрi фiзики пiд керiвництвом М.П. Кастерiна
були виконанi дослiдження лiпмановської кольорової фотографiї i дисперсiї свiтла. Цi працi стали
основою для створення наукової школи Є.А. Кирилова, яка досягла значних успiхiв у побудовi теорiї
прихованого фотографiчного зображення.
Роботи, виконанi I.В. Обреїмовим i А.Ф. Прихотько у 30-i рр. ХХ ст. в Українському фiзикотехнiчному iнститутi АН УРСР, поклали початок
новим напрямкам фiзичної науки: низькотемпературнiй спектроскопiї i оптицi неметалiчних кристалiв. Вперше в iсторiї спектроскопiї було здiйснено широкий комплекс дослiджень властивостей
молекулярних кристалiв при температурах, близьких до 0 К, що дало змогу встановити глибокий
зв’язок мiж спектрами i кристалiчною структурою
речовини.
Експериментально iснування екситонiв у спектрах поглинання було виявлено Е.Ф. Гроссом i
детально дослiджене у роботах київської школи (В.Л. Броуде, А.Ф. Прихотько, Е.Й. Рашба).
А.Ф. Прихотько заснувала (1944 р.) вiддiл кристалiв Iнституту фiзики АН УРСР, основною тематикою якого спочатку була низькотемпературна спектроскопiя молекулярних кристалiв. А.Ф. Прихотько органiзувала спектральну лабораторiю, яка
стала найбiльшим у свiтi центром низькотемпературної спектроскопiї неметалiчних кристалiв. Було дослiджено роль домiшок i дефектiв кристалiчної ґратки у свiченнi молекулярних кристалiв;
вiдкрито i дослiджено власну екситонну люмiнесценцiю молекулярних кристалiв; розроблено методику дослiдження генезису i структури екситонних зон; розроблено точнi кiлькiснi методи вимiрювання поглинання i дисперсiї свiтла в молекулярних кристалах, що дало змогу виявити ефекти
в областi екситонного поглинання, якi були передбаченi теорiєю (наприклад, додатковi свiтловi хвилi у кристалах, зумовленi просторовою дисперсiєю); вперше були вимiрянi форми екситонних смуг
поглинання та показано їх зв’язок iз збудженнями
екситонiв рiзних типiв.
Дослiдження екситонних станiв, виконанi
А.Ф. Прихотько, М.Т. Шпаком, М.С. Бродиним в
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IФ АН УРСР, вiдносяться до фундаментальних
робiт iз спектроскопiї кристалiв. Цi роботи заклали основу для створення нового методу дослiдження недосконалостей кристалiчної структури,
нового методу вивчення природи деформацiї,
теорiї кристалооптики поглинаючих середовищ. У
тiсному зв’язку з цими роботами науковою школою О.С. Давидова (А.Ф. Лубченко, Е.Й. Рашба)
в IФ АН УРСР була розроблена теорiя екситонiв у
молекулярних кристалах, яка пояснювала особливостi поглинання, випромiнювання, люмiнесценцiї,
розсiювання i дисперсiї свiтла молекулярними
кристалами. Це були фундаментальнi експериментальнi i теоретичнi дослiдження екситонiв
у кристалах, якi поклали початок широкому
дослiдженню спектрiв неметалiчних кристалiв у
свiтовiй науцi.
В областi некогерентної оптоелектронiки значнi
роботи були виконанi С.В. Свєчнiковим в Iнститутi напiвпровiдникiв АН УРСР, що дало змогу
розробити ряд оптоелектронних пристроїв аналогової дискретної вимiрювальної та обчислювальної
технiки. Академiк В.В. Єременко виконав важливi роботи iз дослiдження оптичних i фотоелектричних властивостей напiвпровiдникiв, оптики, спектроскопiї i фазових переходiв магнiтовпорядкованих кристалiв. В областi нелiнiйної оптики працює академiк М.С. Бродин, який виховав групу
талановитих учнiв (I.В. Блонський, А.О. Борщ).
Вчений отримав оптичнi характеристики молекулярних кристалiв в областi власного поглинання, що дало змогу визначити такi параметри
екситонного збудження, як сила осциляторiв. Разом iз спiвробiтниками вперше провiв ґрунтовнi дослiдження форми низькотемпературних кривих основних оптичних характеристик молекулярних i напiвпровiдникових кристалiв. Це дало змогу отримати данi про характер екситон-фононної
взаємодiї.
Вченi, крiм наукової роботи, значну увагу придiляли викладацькiй дiяльностi. Багато дослiдникiв створили свої науковi школи i займалися просвiтницькою дiяльнiстю. Пiдтвердженням цього є
слова академiка Л.I. Мандельштама, з якими вiн
звертався у вступнiй лекцiї до студентiв Одеського полiтехнiчного iнституту: “Якщо хтось iз вас
вiдчує у собi прагнення до занять фiзикою, то я
завжди з великою приємнiстю буду допомагати у
цьому прагненнi” [51: 63].
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CONTRIBUTION OF UKRAINIAN
SCIENTISTS TO THE DEVELOPMENT OF OPTICS
Summary
The contribution of Ukrainian scientists to the development
of optics as a science, in particular, within the Soviet period,
has been analyzed. World’s priority for some of those studies is
demonstrated. The attention is drawn to the pedagogical and
educational activities of Ukrainian scientists. The material is
classified according to the optics domains.
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