ГЕННАДIЙ АНДРIЙОВИЧ МЕЛКОВ
(до 80-рiччя вiд дня народження)

24 вересня 2019 р. виповнюється 80 рокiв Геннадiю Андрiйовичу Мелкову – вiдомому українському вченому-радiофiзику, Заслуженому дiячу науки i технiки України, Заслуженому професору Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса
Шевченка.
Г.А. Мелков народився 24 вересня 1939 р. в
м. Жиздра Калузької областi (Росiя) в родинi вiйськовослужбовця. До Києва родина Г.А. Мелкова
переїхала у 1952 р.
Ще в шкiльнi роки Геннадiй Андрiйович захоплювався фiзикою i радiоелектронiкою, саме тому
в 1957 р. вiн вступив до нещодавно створеного (у
1952 р.) “елiтного” радiофiзичного факультету Київського державного унiверситету iменi Т.Г. Шевченка (нинi – Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка), з яким став пов’язаним увесь його подальший трудовий шлях. Пiсля
закiнчення у 1962 р. радiофiзичного факультету
(з 2014 р. – факультет радiофiзики, електронiки
та комп’ютерних систем), Г.А. Мелков вступив до
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аспiрантури i в 1967 р. пiд керiвництвом професора I.А. Дерюгiна захистив кандидатську дисертацiю “Эффекты насыщения при умножении частот
в ферритах”. У 1977 р. у вiцi 38 рокiв Геннадiй Андрiйович захистив докторську дисертацiю “Нелинейные свойства феритов в полях СВЧ”, на довгi роки ставши наймолодшим доктором наук на
факультетi.
Вже з 1962 р. Г.А. Мелков успiшно поєднує навчання в аспiрантурi з виконанням обов’язкiв завiдувача лабораторiї, а з 1963 р. вдало сумiщає
аспiрантське життя з роботою на посадi молодшого наукового спiвробiтника. Така довiра до молодого аспiранта була пов’язана не тiльки з його
надзвичайними науковими здiбностями, енергiйнiстю та працьовитiстю, а й з тим значним потенцiалом, який в ньому побачив його науковий керiвник
I.А. Дерюгiн, один iз засновникiв радiофiзичного
факультету, “генiальний органiзатор”, як про нього
говорили сучасники.
Пiсля закiнчення аспiрантури, протягом 1965–
1967 рр., Геннадiй Андрiйович працює молодшим
науковим спiвробiтником, а пiсля захисту кандидатської дисертацiї, у 1967 р. переходить на
викладацьку роботу. Попрацювавши рiк асистентом кафедри квантової радiофiзики, у 1968 р.
Г.А. Мелков стає старшим викладачем, а ще через рiк його обирають доцентом кафедри квантової радiофiзики.
У 1972 р. декан радiофiзичного факультету,
майбутнiй академiк НАН України, М.Г. Находкiн
створює на факультетi нову кафедру – крiогенної та мiкроелектронiки – i запрошує на неї молодих i перспективних викладачiв iнших кафедр.
Серед них був i доцент кафедри квантової радiофiзики Г.А. Мелков, для якого ця новостворена
кафедра на все життя стає другою Батькiвщиною.
У 1979 р. Геннадiй Андрiйович стає професором
кафедри крiогенної та мiкроелектронiки.
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Протягом 1994–1998 рр. професор Г.А. Мелков
був завiдувачем кафедри електрофiзики, в 1998–
2004 рр. завiдував кафедрою крiогенної та мiкроелектронiки. Будучи радiофiзиком-експериментатором, Геннадiй Андрiйович велику роль придiляв
лабораторним практикумам та експериментальним дослiдженням на кафедрах. Саме пiд його керiвництвом було проведено суттєву модернiзацiю
усiх лабораторних практикумiв iз загальної фiзики на кафедрi електрофiзики, створено та оновлено ряд практикумiв на кафедрi крiогенної та мiкроелектронiки. Також на часи його керiвництва
кафедрами припадає перiод бурхливого розвитку
на них експериментальних дослiджень, активного
мiжнародного спiвробiтництва, що супроводжувалось успiшним виконанням великої кiлькостi закордонних наукових грантiв, базових i договiрних
науково-дослiдних робiт, в яких сам Геннадiй Андрiйович брав активну участь не тiльки як керiвник, а й, у першу чергу, як науковець.
У 1992 р. Г.А. Мелкова було обрано деканом радiофiзичного факультету Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Десятилiтнiй перiод перебування Геннадiя Андрiйовича
на цiй посадi припав на найбiльш важкi часи економiчної та соцiальної кризи, занепаду науки та
освiти в молодiй українськiй державi. Боротьба з
цими негативними тенденцiями як на факультетi, в унiверситетi, так i на державному рiвнi забирала у нього багато сил. У цiй боротьбi за збереження iснуючого наукового та освiтнього потенцiалу Геннадiю Андрiйовичу допомогали його колеги та однодумцi, як з унiверситету, так i з Нацiональної академiї наук України, зокрема академiки В.Г. Бар’яхтар, В.М. Локтєв, М.Г. Находкiн, В.В. Скопенко, члени-кореспонденти В.С. Лисенко, А.М. Погорiлий, С.М. Рябченко, а також
багато iнших. На факультетi пiд керiвництвом
Г.А. Мелкова була створена високоефективна команда, яка активно боролась за тi iдеали, якi були близькi справжнiм науковцям i викладачам. До
неї, зокрема, входили заступники декана В.I. Григорук, П.В. Мельник, О.Ю. Нечипорук, усi завiдувачi кафедр, ряд видатних викладачiв i науковцiв
радiофiзичного факультету. Незважаючи на вказанi вище несприйнятливi умови, радiофiзичний
факультет продовжував розвиватись. За активної
пiдтримки Г.А. Мелкова в 1995 р. на факультетi
було створено кафедру медичної радiофiзики, а у
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1996 р. – кафедру напiвпровiдникової електронiки, вперше було активно залучено викладачiв випускових кафедр до викладання лекцiйних курсiв
студентам бакалаврату. Безумовно, визначною заслугою Геннадiя Андрiйовича як декана було збереження тих традицiй та науково-технiчного потенцiалу радiофiзичного факультету, якi було закладено пiд час його створення i в подальшому
розвинено та вдосконалено за часiв колишнього
Радянського Союзу.
Ключову роль в життi Геннадiя Андрiйовича
завжди вiдiгравала наука. Починаючи зi шкiльних
рокiв, вiн цiкавився передовими дослiдженнями
у фiзицi, захоплювався радiоелектронiкою, самостiйно розробляв i професiйно створював рiзноманiтнi радiоелектроннi пристрої. Будучи студентом
радiофiзичного факультету, вiн звернув свою увагу на спiновi хвилi та високочастотнi ефекти у магнетиках, вивчення яких тодi тiльки починалось.
Фiзик-експериментатор за свiтоглядом свої зусилля в студентськi роки Г.А. Мелков спрямував на
розвиток експериментальних дослiджень надвисокочастотних ефектiв у феритах, на опанування та
розвиток достатньо потужної та передової експериментальної бази, яку на той час мав факультет.
Цi дослiдження, якi не зупиняючись продовжуються вже майже 60 рокiв, стали основним напрямом наукової дiяльностi Геннадiя Андрiйовича.
Працюючи в областi фiзики магнетизму та радiофiзики, Г.А. Мелков отримав ряд ключових наукових результатiв свiтового рiвня. Вiн започаткував в Українi новий науковий напрям – дослiдження нелiнiйних надвисокочастотних властивостей
магнiтних кристалiв, був одним iз пiонерiв спiнхвильової електронiки та дiелектронiки надвисоких частот (НВЧ).
Г.А. Мелков уперше експериментально спостерiгав багатоквантовi процеси, в яких одночасно приймали участь вiд 2 до 9 квазiчастинок – фотонiв,
магнонiв, фононiв, зокрема трьохмагнонний розпад спiнових хвиль, трьохмагнонне злиття спiнових хвиль, тонку структуру нелiнiйної сприйнятливостi феритiв, розмiрнi ефекти при параметричному збудженнi спiнових хвиль, обернення релаксацiї спiнових хвиль тощо.
Геннадiю Андрiйовичу також вдалось вперше
розрахувати i експериментально вивчити систему
зв’язаних магнiтних i дiелектричних коливань (магнiтодiелектричний резонанс) у феритах, що доISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2019. Т. 64, № 10
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зволило значно збiльшити ефективнiсть нелiнiйних процесiв у таких середовищах. Крiм того, вiн
винайшов новi площини кругової поляризацiї дiелектричного хвилеводу i застосував їх для створення мiнiатюрних невзаємних пристроїв НВЧ.
На базi виявлених нелiнiйних процесiв Г.А. Мелков розробив новi радiофiзичнi методи дослiджень
магнiтодiелектрикiв. Цими методами вiн експериментально визначив, зокрема, основнi риси параметричної нестабiльностi спiнових хвиль, встановив розподiл спiнових хвиль в iмпульсному i частотному просторах, що, з одного боку, стало базою для створення В.Є. Захаровим, В.С. Львовим
та iншими сучасної теорiї параметричної турбулентностi хвиль, а з iншого боку – привело до розробки нових феромагнiтних матерiалiв з пiдвищеним значенням порога нестабiльностi для приладiв НВЧ високого рiвня потужностi, зокрема дозволило створити ряд високоефективних (до 60%)
помножувачiв частоти з вихiдною потужнiстю вiд
кiлькох ват до десяткiв кiловат.
Спiльно з О.О. Сергою Г.А. Мелков експериментально реалiзував параметричне пiдсилення та
обернення хвильового фронту НВЧ хвиль малої
амплiтуди i солiтонiв обвiдної, в тому числi неадiабатичною накачкою. Також вiн отримав умови аномально високого пiдсилення солiтонiв зi
збереженням односолiтонного режиму (спiльно з
В.С. Тиберкевичем). Використовуючи вiдкритi та
дослiдженi нелiнiйнi ефекти, Г.А. Мелков разом
з В.I. Васючкою, О.Д. Дзяпком, Ю.В. Коблянським, О.О. Сергою, А.В. Чумаком, створив високоефективний мiкрохвильовий процесор, який поєднував в собi функцiї пiдсилювача сигналiв НВЧ,
генератора оберненої хвилi, мiкрохвильового конвольвера, активної лiнiї затримки, а також компресора iмпульсiв НВЧ у часi i обернення їх часової форми.
Разом зi своїми учнями (О.Д. Дзяпко, О.О. Серга) та колегами (С.О. Демокрiтов, В.Є. Демiдов,
Б. Хiллебрандс, А.М. Славiн) Геннадiю Андрiйовичу вдалось вперше в свiтi експериментально спостерiгати бозе-ейнштейнiвську конденсацiю магнонiв (спiнових хвиль) за кiмнатних температур, i
пов’язане з нею електромагнiтне випромiнювання
з дна спiн-хвильового спектра, частота якого регулюється величиною магнiтного поля. Стаття про цi
дослiдження, опублiкована в журналi Nature, буISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2019. Т. 64, № 10

ла вiдзначена Американським iнститутом фiзики
(AIP) серед 10 кращих робiт з фiзики 2006 р.
Пiсля вiдкриття у 1986 р. високотемпературної надпровiдностi, Геннадiй Андрiйович розпочав
активнi дослiдження в цiй областi науки, яка на
той момент вважалась надзвичайно перспективною. Спiльно з О.Л. Касаткiним та Е.А. Пашицьким вiн розробив феноменологiчну модель, здатну пояснити особливостi поведiнки мiкрохвильового поверхневого iмпедансу високотемпературних надпровiдникiв у магнiтному полi. Пiд його керiвництвом В.Ю. Малишевим були виконанi експериментальнi дослiдження, що пiдтвердили основнi
висновки теорiї i дали поштовх до створення ефективних мiкрохвильових пристроїв на основi високотемпературних надпровiдникiв. Також за iнiцiативою та активною участю Г.А. Мелкова був
створений унiкальний центр атестацiї плiвок високотемпературних надпровiдникiв, який на той момент не мав аналогiв у свiтi.
Наступним етапом наукової дiяльностi Геннадiя
Андрiйовича в областi прикладної надпровiдностi
стала розробка ним нового типу мiкрохвильового надпровiдного резонатора – резонатора поверхневої хвилi, який являв собою плiвку високотемпературного надпровiдника на дiелектричний пiдкладцi. Завдяки сильнiй локалiзацiї електромагнiтного НВЧ поля поверхневої хвилi поблизу вiд
поверхнi плiвки, в такiй системi навiть за малих
рiвнiв потужностi зовнiшнього сигналу можна було спостерiгати сильнi нелiнiйнi ефекти, пов’язанi iз взаємодiєю мiкрохвильового випромiнювання
з плiвкою високотемпературного надпровiдника.
Використовуючи цi ефекти, Г.А. Мелкову та його
учням (О.М. Iванюта, В.Ю. Малишев, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша) вдалось створити високоефективнi мiкрохвильовi надпровiднi пристрої на
основi резонатора поверхневої хвилi: джозефсонiвськi генератори НВЧ сигналiв i стандарти напруги
з ∼400 синхронiзованими джозефсонiвськими контактами, детектори НВЧ випромiнювання, НВЧ
фiльтри, що перебудовуються магнiтним полем,
тощо.
Починаючи з 2000-х рокiв значнi зусилля
Г.А. Мелкова були направленi на розв’язання актуальних задач спiнтронiки та магнонiки. Разом
зi своїми учнями – Д.А. Божком, В.I. Васючкою,
Р.В. Вербою, О.В. Прокопенком, О.О. Сергою,
Д.В. Слободянюком, В.С. Тиберкевичем, А.В. Чу-
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маком – Геннадiєм Андрiйовичем були вивченi новi нелiнiйнi ефекти у масивах магнiтних наноелементiв, розробленi новi типи генераторiв i детекторiв НВЧ сигналiв на основi спiнтронних магнiтних
наноструктур, запропонованi практичнi конструкцiї магнонних пристроїв з покращеними характеристиками та визначенi оптимальнi умови роботи
таких систем.
Усi дослiдження, якi проводив Геннадiй Андрiйович, вiдзначались, з одного боку, простотою та
наочнiстю, а з iншого боку – глибоким розумiнням
фiзики тих процесiв, що дослiджувались, вiртуозним виконанням експериментальних дослiджень,
вмiнням знаходити нетрадицiйнi пiдходи до одержання наукових результатiв свiтового рiвня. Ця
риса Геннадiя Андрiйовича – досягати у фiзицi того, що спочатку здається неможливим, проте потiм стає загально вiдомим, зрозумiлим i важливим
для практики – передалась багатьом його учням,
якi зараз займають ключовi позицiї в унiверситетах України, Європи та США.
Результатом багаторiчної наукової роботи
Г.А. Мелкова є поява цiлої плеяди талановитих радiофiзикiв, якi сформувались на теренах
української наукової школи з радiофiзики та
функцiональної електронiки, яку Геннадiй Андрiйович очолює вже бiльше 40 рокiв. Ця наукова
школа є однiєю з найбiльш потужних шкiл такого
спрямування в Європi. Напрями її дослiджень охоплюють фундаментальнi проблеми радiофiзики,
розробку приладiв та пристроїв функцiональної
електронiки, вивчення динамiчних процесiв в
окремих магнiтних наноелементах та їх масивах,
дослiдження властивостей магнiтних рiдин, вивчення термодинамiки сплавiв з ефектом пам’ятi
форми, вивчення магнiтних властивостей твердих
тiл i спiн-залежних явищ у речовинi, магнiтооптичних ефектiв, фiзику iнформацiйних технологiй
та фiзику низьковимiрних систем.
У науковому доробку Г.А. Мелкова бiльше 400
наукових праць та 12 авторських свiдоцтв. Геннадiй Андрiйович є також спiвавтором 9 монографiй, зокрема “Magnetization Oscillations and
Waves” (спiльно з А.Г. Гуревичем), виданої 1996 р.
у США. На думку мiжнародної наукової спiльноти, ця монографiя, будучи настiльною книгою всiх
хто займається спiновими хвилями i динамiкою намагнiченостi, має суттєвий вплив на розвиток фiзики магнетизму в свiтi, входить до фонду класи-
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чних робiт з магнетизму i дозволила тисячам студентiв та аспiрантiв рiзних країн свiту зробити свої
першi кроки у фiзицi магнетизму, а багатьом ученим проiлюструвала значний потенцiал та високий
рiвень української науки.
Важливу роль в професiйнiй дiяльностi Геннадiя Андрiйовича вiдiграє науково-органiзацiйна
робота, а також пiдтримка мiжнародних наукових зв’язкiв. Свого часу Г.А. Мелков був керiвником кiлькох десяткiв базових i договiрних науководослiдних робiт, був одним з фундаторiв активного мiжнародного спiвробiтництва на радiофiзичному факультетi. Започаткованi та розвиненi ним
зв’язки з провiдними науковими групами Нiмеччини, США, Iспанiї, Австралiї, Китаю, Португалiї та iнших країн значною мiрою збереглись дотепер. Вiн також був спiвкерiвником мiжнародного проекту з параметричного пiдсилення солiтонiв,
що пiдтримувався Нацiональним науковим фондом США, був керiвником вiд України успiшно виконаних проектiв Американського Фонду цивiльних дослiджень та розвитку, керiвником проекту
Науково-технологiчного центру в Українi.
Г.А. Мелков брав участь у створеннi i був першим Головою Ради Фонду Фундаментальних дослiджень Державного Комiтету з науки i технологiй України. Вiн був головою секцiї “Фiзика високотемпературної надпровiдностi” мiжвiдомчої наукової ради “Фiзика твердого тiла” НАН України,
членом Бюро секцiї “Спiн-хвильова електронiка”
Ради “Фiзична електронiка” РАН, членом фахової
Ради з природничих наук Мiносвiти України, членом секцiї “Транспортнi явища в металiчних матерiалах” мiжвiдомчої наукової ради НАН України “Фiзика металiчного стану”. Протягом десяткiв
рокiв Г.А. Мелков був головою та членом спецiалiзованих вчених ради iз захисту кандидатських i
докторських дисертацiй.
Бiльше 40 рокiв, доки дозволяло здоров’я,
Г.А. Мелков наполегливо вiв педагогiчну роботу.
Вiн пiдготував i читав бiльше 10 нормативних i
спецiальних лекцiйних курсiв, у тому числi: “Теорiя коливань”, “Молекулярна i статистична фiзика”, “Радiоелектронiка”, “Технiка i електронiка
НВЧ”, “Крiогенна електронiка” тощо. Органiзував
на факультетi спецпрактикуми з курсiв “Радiоелектронiка”, “Електронiка НВЧ”, “Крiогенна електронiка”, “Фiзика i технiка низьких температур”.
Читаючи лекцiї та проводячи практичнi заняття,
ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2019. Т. 64, № 10

Геннадiй Андрiйович Мелков

Геннадiй Андрiйович завжди дотримувався принципу, що будь-який навчальний матерiал має ґрунтуватись на мiцному фундаментi науки. Саме завдяки такiй його позицiї, лекцiї та заняття, якi
вiн проводив, запам’ятались слухачам чiткiстю та
послiдовнiстю викладення матерiалу, навiть найскладнiшi питання достатньо легко було зрозумiти та опанувати. Значний викладацький досвiд
Геннадiя Андрiйовича також проявився при написаннi ним 5 навчальних посiбникiв i багатьох
навчально-методичних праць, якi завжди користувались та користуються популярнiстю у його студентiв i колег.
Все своє життя Г.А. Мелков бере активну участь
у пiдготовцi кадрiв вищої квалiфiкацiї, сприяє залученню молодi до наукової роботи. Серед його
учнiв 4 доктора наук i 14 кандидатiв наук.
У 1999 р. Г.А. Мелкову присвоєно звання “Заслужений дiяч науки i технiки України”. Його заслуги
вiдзначенi Почесною Грамотою Президiї Верховної Ради України (2004 р.) та Почесною Грамотою

ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2019. Т. 64, № 10

Кабiнету Мiнiстрiв України (2009 р.), Почесною
Грамотою Мiнiстерства освiти i науки України
(2019 р.). У 2005 р. за роботи з обернення хвильового фронту Г.А. Мелков спiльно з Ю.В. Коблянським нагородженi Премiєю НАН України iменi
I. Пулюя. У 2011 р. Г.А. Мелков став Заслуженим
професором Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Наступного року, а також 2018 р., за визначнi досягнення в фiзицi магнетизму, його було нагороджено Почесними вiдзнаками IEEE (США). У 2016 р. за багаторiчну
сумлiнну працю Геннадiй Андрiйович був нагороджений найвищою вiдзнакою Київського унiверситету – Вiдзнакою Вченої Ради унiверситету.
З великою вдячнiстю та низьким уклiном бажаємо дорогому ювiляру мiцного здоров’я, творчого
натхнення, багатьох нових наукових iдей i нових
учнiв, наснаги i задоволення вiд життя i результатiв своєї безумовно величезної працi.
B.Г. БАР’ЯХТАР, О.В. ПРОКОПЕНКО, КОЛЕГИ

877

