До 75-рiччя
Леонiда БУЛАВIНА

18 серпня 2020 року видатному українському фiзику Леонiду Анатолiйовичу Булавiну виповнюється
75 рокiв. Як правило, аби пiдкреслити вагомiсть
особистостi, перераховують її звання: доктор, академiк, лауреат тощо. Нам цього робити не треба,
бо Ювiляр вiдноситься до тих людей, за яких свiдчать їх справи (видатнi науковi досягнення, здобутки Вчителя) та непересiчнiсть особистостi.
Пiсля закiнчення в 1967 роцi фiзичного факультету Київського державного унiверситету (КДУ)
iменi Т.Г. Шевченка (нинi Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка) Леонiд
Булавiн розпочав плiдний шлях у велику науку.
Вiн вступає до аспiрантури КДУ та їде працювати над дисертацiйною роботою в Об’єднаний Iнститут ядерних дослiджень (ОIЯД) (м. Дубна). Там
у Лабораторiї нейтронної фiзики, якою керував
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тичної точки. У той час директором ОIЯД був всесвiтньо вiдомий вчений, колишнiй випускник Київського унiверситету Микола Миколайович Боголюбов. Для науковця-початкiвця це була омрiяна
школа, оскiльки у Дубнi була зiбрана значна частина наукової елiти країни та закордоннi вченi.
Л.А. Булавiн за допомогою пропускання повiльних нейтронiв став дослiджувати ґравiтацiйний
ефект, який з’являється поблизу критичної точки “рiдина–пара”. Такi дослiдження проводились
вперше i дозволяли експериментально здiйснювати перевiрку масштабної теорiї критичних явищ,
яка на той час з’явилася в свiтi. Це була вельми актуальна тематика. Гострота проблеми, а також увага з боку всесвiтньо вiдомих вчених сприяли високому рiвню виконуваних робiт. Водночас,
спiлкування з науковцями свiтового рiвня розвивало загальну культуру, демократичнiсть поглядiв i, що є особливо важливим, вiдповiдальнiсть у
виконаннi поставлених перед дослiдником задач.
З технiчних причин у 1973 роцi реактор IБР-30
був зупинений, i за рiшенням М.М. Боголюбова
та I.М. Франка експериментальна установка, яку
створив за сприяння ЛНФ Л.А. Булавiн, була передана Київському Унiверситету.
З Дубни до Києва у 1973 роцi повернувся енергiйний молодий вчений, який точно знав, що i як
буде робити у своєму життi. Зiбрана ним установка була перевезена до Києва, i за домовленостi
АН України i КДУ iменi Т.Г. Шевченка була розмiщена на 4-му горизонтальному каналi реактора
ВВР-М Iнституту ядерних дослiджень АН України. Почалися заповненi натхненною працею буднi.
Потiм були власне дослiдження i статтi, присвяченi визначенню ролi колективного переносу в процесах самодифузiї в рiдинах та електролiтах. Але
це були не рядовi статтi, в яких наводились експериментально отриманi данi про коефiцiєнт самодифузiї. В них вперше в свiтовiй лiтературi було
експериментально доведено, що колективнi внески
в коефiцiєнт самодифузiї iснують i є суттєвими, їх
вiдносна величина сягає (25–30)%. Це був грандiозний успiх. На жаль, мова йде про подiї другої
половини 80-х рокiв, початку розпаду СРСР. Нам
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здається, що в iншi часи автор цих робiт, а також
I.З. Фiшер, який першим теоретично розробив концепцiю колективного переносу в рiдинах, були б
вiдмiченi високими державними та мiжнародними
нагородами.
Згодом вмiння видiлити колективну складову
коефiцiєнта самодифузiї вiдiграло велику роль у
сумiсних роботах з Iнститутом експериментальної
патологiї, онкологiї та радiобiологiї iменi Р.Є. Кавецького АН України. Леонiдом Анатолiйовичем
було висловлено гiпотезу, згiдно з якою молекули людського органiзму здорової та хворої людини мають рiзнi внески у коефiцiєнт самодифузiї. Дiйсно, проведений спiльно з науковцями
Iнституту експеримент пiдтвердив цю гiпотезу,
а при вiдповiдному медикаментозному лiкуваннi
спостерiгався на клiтинному рiвнi процес одужання пацiєнтiв.
Не менш цiкавий результат був отриманий Леонiдом Анатолiйовичем при дослiдженнi залежностi коефiцiєнта самодифузiї води вiд розмiрiв обмеженої системи. Було використано пори аерогеля,
якi заповнювались водою. Якщо розмiри пор були
бiльшi за 120 нм, то коефiцiєнт самодифузiї не залежав вiд розмiрiв системи, але якщо розмiри були
меншими, то коефiцiєнт самодифузiї зменшувався
аж втричi! Реально це був перший експеримент з
нанофiзики рiдин.
Наприкiнцi 1980-х рокiв Леонiд Анатолiйович
був обраний завiдувачем кафедри молекулярної
фiзики, а потiм i деканом фiзичного факультету. Вiн iз честю справився з багатьма проблемами, що лягли на його плечi. Розширюється коло
наукових питань, якi дослiджуються на кафедрi,
збiльшується кiлькiсть його учнiв. Його авторитет
у наукових колах i серед широких верств освiтянської спiльноти стрiмко зростає. У 1990 роцi Булавiн Л.А. органiзовує спецiалiзовану вчену раду iз
захисту докторських i кандидатських дисертацiй
за спецiальностями теоретична фiзика, теплофiзика та молекулярна фiзика, а згодом i бiофiзика.
З середини 1990-х рокiв Л.А. Булавiн органiзовує
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регулярнi мiжнароднi науковi конференцiї “Фiзика
рiдин: сучаснi проблеми”.
Для того, аби збагнути глибину думки Леонiда
Анатолiйовича, згадаємо лише двi науковi проблеми останнього часу, з якими фiзика розчинiв i
бiофiзика стикалися протягом багатьох десяткiв
рокiв. Ще у 60-тi роки минулого сторiччя було помiчено, що рiвноважнi властивостi спиртових розчинiв електролiтiв встановлюються тiльки через
кiлька дiб пiсля їхнього приготування. Це здавалось неймовiрним, пiддавалось критицi та скепсису. Майже через 40 рокiв iз подiбною проблемою
зiткнулися фiзики Одеського нацiонального унiверситету iменi I.I. Мечникова. I тут Леонiд Анатолiйович робить вирiшальний крок – стає науковим консультантом докторської дисертацiї одного
з одеських дослiдникiв. Чи було це ризиковано?
Так! Але проблема була вирiшена.
Розв’язок другої проблеми, здається, взагалi лежить на поверхнi. I людина, i всi ссавцi суттєво вiдрiзняються мiж собою, але неминуче гинуть, якщо
температура їхнього тiла перевищує 42 ∘ C. Виникло припущення, що це може бути пов’язаним саме
iз властивостями води. I дiйсно, пiсля ретельних i
цiлеспрямованих дослiджень було встановлено, що
час осiлого життя молекул води рiзко змiнює свою
поведiнку саме поблизу 42 ∘ C.
Але це є моменти трiумфу Ювiляра! Все iнше –
важка наполеглива праця, безсоннi ночi i вiра в те,
що вiрне тлумачення проблеми обов’язково прийде! Його справу з успiхом продовжують учнi в
багатьох унiверситетах, наукових закладах України та iнших держав.
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