ХРОНIКА, БIБЛIОГРАФIЧНА IНФОРМАЦIЯ, ПЕРСОНАЛIЇ

ЮРIЙ ГРИГОРОВИЧ ПТУШИНСЬКИЙ
(до 90-рiччя вiд дня народження)

29 листопада 2017 року виповнюється 90 рокiв вiд
дня народження видатного українського вченого в
галузi фiзики поверхнi твердого тiла Юрiя Григоровича Птушинського. Юрiй Григорович народився у Києвi. Його навчання в середнiй школi перервала Велика Вiтчизняна вiйна. У 1946 р. вiн склав
iспити на атестат зрiлостi у вечiрнiй школi робочої молодi та вступив на фiзичний факультет Київського державного унiверситету iм. Т.Г. Шевченка, який закiнчив у 1951 р. Вся подальша наукова
дiяльнiсть Юрiя Григоровича пов’язана з Iнститутом фiзики АН УРСР (НАН України), в якому вiн
закiнчив аспiрантуру i пройшов шлях вiд молодшого наукового спiвробiтника до завiдувача вiддiлу адсорбцiйних явищ та заступника директора з
наукової роботи.
У 1955 р. Юрiй Григорович захистив кандидатську дисертацiю, присвячену дослiдженню дифузiйних процесiв у плiвкових оксидних катодах.
Застосувавши метод мiчених атомiв, вiн отримав
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експериментальнi данi про вплив основних факторiв, якi визначають ефективнiсть таких катодiв.
У 1971 р. Юрiй Григорович захистив докторську
дисертацiю. У 1978 р. його було обрано членомкореспондентом НАН України.
У науковiй дiяльностi Ю.Г. Птушинський переважно зосередився на вивченнi адсорбцiйної взаємодiї атомiв i молекул iз поверхнями тугоплавких
металiв. Одержанi ним фундаментальнi результати добре вiдомi в Українi та за її межами. Пiд його
керiвництвом вiддiл адсорбцiйних явищ Iнституту
фiзики НАН України став одним iз провiдних центрiв СРСР у галузi фiзики поверхнi i зберiг цей
статус в незалежнiй Українi.
Виконання дослiджень з орiєнтованими поверхнями монокристалiв та вимiрювання кiлькiсних
характеристик адсорбцiї допомогли виявити їх
глибокий зв’язок з електронною структурою поверхнi. Одним з неперевершених досягнень очолюваного Юрiєм Григоровичем колективу є розробка
та створення унiкальної фiзичної установки, яка
дає можливiсть у широкому температурному iнтервалi вiд 4,2 до 3000 К з великою точнiстю реєструвати мас-спектри продуктiв десорбцiї. На цьому обладнаннi i сьогоднi виконуються фундаментальнi дослiдження, що проливають свiтло на динамiку процесiв адсорбцiї та десорбцiї, каталiзу та
корозiї, а також на роль у цих процесах структури
поверхнi та квантових ефектiв.
В останнi роки життя Ю.Г. Птушинським та його учнями, серед яких 3 доктори i 8 кандидатiв наук, були одержанi новi фундаментальнi результати. Зокрема, при дослiдженнi низькотемпературної адсорбцiї водню та дейтерiю на монокристалiчних поверхнях молiбдену виявлений iзотопний
ефект в адсорбцiйних характеристиках газiв, вивчено важливий, з огляду на проблему охорони
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довкiлля, механiзм каталiтичної реакцiї окислення моноокису вуглецю на поверхнi платини.
Значне мiсце в дiяльностi вченого посiдала
науково-органiзацiйна та громадська робота. Сумiщаючи керування створеним ним вiддiлом адсорбцiйних явищ та функцiї заступника директора Iнституту фiзики з наукової роботи, Юрiй Григорович також обирався депутатом районної ради
Московського району м. Києва, призначався членом комiтету народного контролю УРСР, входив
до складу наукових рад АН СРСР з фiзичної електронiки та фiзики, хiмiї i механiки поверхнi, був
членом редколегiї журналу “Поверхность”.
Плiдна наукова, науково-органiзацiйна та педагогiчна дiяльнiсть Юрiя Григоровича вiдзначена
багатьма нагородами. У 1998 р. вiн удостоєний почесного звання Заслуженого дiяча науки i технiки
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України. Юрiй Григорович також був лауреатом
Державної премiї СРСР у галузi науки i технiки
(1988 р.), премiї НАН України iм. А.Ф. Прихотько
(2003 р.), Державної премiї України у галузi науки i технiки (2008 р.), а також кавалером орденiв
Трудового Червоного Прапора та “За заслуги” II
та III ступенiв.
Юрiй Григорович Птушинський помер 29 травня 2014 року, але свiтла пам’ять про нього як
яскраву непересiчну особистiсть, одного з найталановитiших представникiв всесвiтньо вiдомої української школи фiзичної електронiки, видатного
ученого i чуйного педагога збережеться в серцях
його учнiв, що гiдно продовжують його справу, а
також, друзiв, колег та всiх, хто його знав.
КОЛЕГИ, ДРУЗI, УЧНI
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