До 80-рiччя вiд дня народження
Сергiя Михайловича РЯБЧЕНКА

22 жовтня 2020 року виповнюється 80 рокiв визначному українському вченому члену-кореспонденту
НАН України Сергiю Михайловичу Рябченку, вiдомому не лише своїми блискучими науковими
роботами в галузi радiоспектроскопiї, фiзики магнiтних явищ, магнiтооптики, високотемпературної надпровiдностi та нанофiзики, а i знаковою
науково-органiзацiйною дiяльнiстю в Українi.
Сергiй Михайлович народився у Днiпропетровську. Вищу освiту одержав на фiзичному вiддiленнi фiзико-математичного факультету Днiпропетровського державного унiверситету (1962 р.).
Проходив переддипломну практику i виконував
дипломну роботу у вiддiлi академiка А.Ф. Прихотько в Iнститутi фiзики НАН України. Пiсля
блискучого захисту дипломної роботи, дiстав запрошення розпочати трудовий шлях на кафедрi
фiзики рiдного факультету як обдарований i перспективний випускник. Протягом року виконання
обов’язкiв на кафедрi поєднував з творчими вiдрядженнями в м. Київ, до вiддiлу Антонiни Федорiвни, чиєю головною науковою пристрастю вiд
часу спiвпрацi з I.В. Обреїмовим в Українському фiзико-технiчному iнститутi була спектроскопiя твердого тiла. Не диво, що вiд 1963 року Сергiй
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Михайлович став аспiрантом i учнем Антонiни Федорiвни. Вона визначила напрямок дослiджень талановитого аспiранта – радiоспектроскопiю. Особливостi поведiнки низьковимiрних систем, їх фононних спектрiв i магнiтного впорядкування були
на той час однiєю з “гарячих точок” фiзики твердого тiла. Сергiй Михайлович невдовзi набув високого професiйного рiвня в потужному науковому
колективi Антонiни Федорiвни.
Значну роль в становленнi Сергiя Михайловича
як вченого вiдiграв Михайло Федорович Дейген.
Фiзик-теоретик за фахом, Михайло Федорович з
1947 р. по 1960 р. працював в iнститутi фiзики АН
УРСР, де займався розробкою електронної теорiї
кристалiв. В цiй царинi вiн став учнем С.I. Пекара,
який заклав основи фiзики поляронiв. У спiвпрацi з Соломоном Iсаковичем Михайло Федорович
розвинув концепцiю деформацiйного потенцiалу i
побудував теорiю автолокалiзацiї електронiв у неполярних кристалах.
Як вiдомо, учителями стають не тi, хто навчає,
а тi, у кого є чому повчитись. Сергiй Михайлович високо поцiновує Михайла Федоровича i як
видатного вченого, i як свого учителя. При цьому
наукова доля учня значною мiрою стала вiддзеркаленням долi учителя. Теоретик Михайло Федорович створив i очолив успiшний вiддiл експериментальної радiоспектроскопiї. Сергiй Михайлович, будучи експериментатором, глибоко засвоїв
методи теоретичної фiзики i широко використовував їх у своїх дослiдженнях, спiвпрацюючи з такими фiзиками-теоретиками, як академiк В.Г. Бар’яхтар, член-кореспондент Е.А. Пашицький, та
iншi. Керований ним вiддiл досяг видатних успiхiв у дослiдженнi магнiтних явищ i став справжньою науковою школою з впровадженими Антонiною Федорiвною традицiями для багатьох молодих фiзикiв.
Радiоспектроскопiчнi дослiдження методом парамагнiтного резонансу екситонних спектрiв у магнiтозмiшаних (розбавлених магнiтних) напiвпровiдниках, якi мають шарувату структуру, привели Сергiя Михайловича та керовану ним наукову
групу до вiдкриття нового явища – гiгантського
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спiнового розщеплення екситонних спектрiв. Теоретичнi результати М.Ф. Дейгена було використано для пояснення природи цього красивого явища,
яке полягає в тому, що спiни магнiтних домiшок,
поляризованi зовнiшнiм магнiтним полем, орiєнтують спiни електронiв i екситонiв за допомогою
обмiнної взаємодiї, яка набагато бiльша за взаємодiю спiнiв з магнiтним полем. Тому i виникають гiгантське розщеплення рiвнiв i пов’язанi з ним ефекти. Ця робота привела до виникнення в свiтовiй
науцi нових напрямкiв при дослiдженнi оптичних,
кiнетичних, магнiтних явищ у напiвмагнiтних напiвпровiдниках.
Дослiдження цього явища i його нетривiальних рiзновидiв стало визначальним у подальшому
творчому доробку Сергiя Михайловича. Захисти
кандидатської дисертацiї з дослiджень спiн-спiнових взаємодiй у кристалах методом електронного парамагнiтного резонансу (1968 р.) та пiдготованої в порiвняно короткий термiн докторської дисертацiї з дослiджень магнiтних резонансiв
в квазiдвовимiрних кристалах (1977 р.) задокументували успiшнiсть творчих здобуткiв Сергiя
Михайловича.
Наведемо короткий перелiк значних результатiв, одержаних Сергiєм Михайловичем з колегами
в 70-х та 80-х роках.
Всебiчно дослiджено гiгантське спiнове розщеплення екситонних зон у магнiтозмiшаних шаруватих напiвпровiдниках та надано поглиблене теоретичне пояснення цього явища.
В перебiгу цих дослiджень були встановленi
особливостi температурних залежностей параметрiв внутрiшньокристалiчного поля та часiв спiнґраткової релаксацiї шляхом вивчення спектрiв
електронного парамагнiтного резонансу i ядерного квадрупольного резонансу, в яких проявляються вигинальнi i низькочастотнi оптичнi коливання, притаманнi шаруватим кристалам.
При вивченнi перебудови зон в околi фазового переходу було виявлено особливостi критичного розширення лiнiй електронного парамагнiтного резонансу у квазiдвовимiрних магнетиках поблизу температури переходу до магнiтного впорядкування, з’ясовано особливостi змiн характеру
спектра ядерного магнiтного резонансу у внутрiшньому надтонкому полi шаруватого антиферомагнетика з анiзотропiєю типу “легка площина” при
змiнi ступеня магнiтної квазiдвовимiрностi, зумов-
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леної iнтеркалюванням цих шаруватих антиферомагнетикiв вуглецем. При збiльшеннi концентрацiї
iнтеркальованого вуглецю змiнюються спiновi взаємодiї мiж шарами, аж до повної магнiтної двовимiрностi.
В роботi Сергiя Михайловича i Е.А. Пашицького (1979 р.) вперше передбачене феромагнiтне впорядкування напiвмагнiтних напiвпровiдникiв, iндуковане носiями струму. Нинi це явище, спостережене в кристалах типу AIII MnBV при порiвняно
високих температурах, активно вивчається в багатьох зарубiжних наукових центрах.
Результати дослiдження впливу магнiтоактивних домiшок у селенiдi цинку на гiгантське спiнове розщеплення екситонних станiв стали важливими для розвитку лазерної технiки iнфрачервоного
дiапазону.
Наприкiнцi 80-х, значна частина цих результатiв
увiйшла до циклу робiт, за якi Сергiю Михайловичу Рябченку разом з колегами було присуджено
Державну премiю України в галузi науки i технiки
1991-го року.
Методологiя спiнрезонансних дослiджень в радiочастотному i оптичному дiапазонах успiшно застосовується при дослiдженнi властивостей i створеннi рiзноманiтних перспективних матерiалiв. В
90-х роках минулого сторiччя Сергiй Михайлович
з колегами виявив значну спонтанну магнiтострикцiю, вивчаючи спектри антиферомагнiтного резонансу в шаруватих антиферомагнiтних дигалiдах
групи залiза з анiзотропiєю типу “легка площина”. Також було встановлено магнiтопружну природу антиферомагнiтних доменiв у шаруватих легкоплощинних антиферомагнетиках, та прояв перетворень цiєї доменної структури в магнiтострикцiї
i намагнiченостi. Цi результати розширили можливостi застосування магнiтострикцiйних ефектiв у
приладах i технологiях.
До шаруватих квазiдвовимiрних систем належать i високотемпературнi надпровiдники
(ВТНП). Пiд час найбурхливiшого розвитку фiзики ВТНП у шаруватих купратних металооксидних
сполуках, Сергiй Михайлович, як людина iз широким науковим свiтоглядом, не мiг залишитись
осторонь цiєї проблеми. Вiн iнiцiював у керованому ним Вiддiлi фiзики магнiтних явищ дослiдження нових купратних ВТНП сполук не лише за
допомогою наявних експериментальних методик,
а й на спецiально створенiй принципово новiй
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установцi по вимiрюванню змiнної комплексної
магнiтної сприйнятливостi в дiапазонi (30 Гц–
10 кГц), що виявилось найбiльш плiдним напрямом. Проведенi вимiрювання температурних та
магнiтопольових залежностей густини критичного
струму та крiпа магнiтного потоку в епiтаксiйних
ВТНП плiвках з мозаїчно-блоковою структурою
та малокутовими межами роздiлу дозволили з’ясувати природу перевищення густини критичного
струму в плiвках на два-три порядки порiвняно з
масивними монокристалiчними зразками. Запропонована теоретична модель дозволила визначати
такi параметри, як середнiй розмiр та дисперсiю
монокристалiчних блокiв по розмiрах, а також
середнiй кут їх взаємної розорiєнтацiї.
Нове тисячолiття ознаменувалось бурхливим
розвитком фiзики наносистем i розробкою нанотехнологiй. Останнiм часом збiльшилась актуальнiсть дослiдження наноплiвок та нанопорошкiв.
Стали вiдомi новi явища, пов’язанi з вiдкриттям
“гiгантського”, а потiм i “колосального” магнiтоопорiв у певних матерiалах. Розумiння цих явищ
потребує розвитку нових уявлень стосовно механiзмiв їх реалiзацiї. Це спонукало Сергiя Михайловича до дослiдження магнiтних нанооб’єктiв та структур з гiгантським i колосальним магнiтоопором,
а також магнiтоелектричної взаємодiї у магнiтних
зразках та структурах. Наразi отримано низку цiкавих результатiв. Зокрема, спостережено прояви
колосального магнiтоопору субмiкронної манганiтової плiвки, дослiджено особливостi намагнiчування нанопорошкiв замiщених манганiтiв, формування суперферомагнiтного та суперспiнстекольних станiв у наногранулярних плiвках.
Блискучi результати Сергiй Михайлович з колегами отримав дослiджуючи спектральнi смуги
допованого марганцем напiвпровiдного телуриду
кадмiю в зовнiшньому магнiтному полi. Особливiстю цього наноструктурованого матерiалу є те, що
вiн мiстить подвiйнi квантовi ями з неординарними
екситонними смугами. Завдяки ефекту гiгантського спiнового розщеплення магнiтне поле дозволяє
керувати структурою рiвнiв та iнтенсивностями
переходiв. Вдалося виявити непрямi екситони, в
яких електрон i дiрка знаходяться в рiзних ямах
та спостерiгати ефекти диполь-дипольної взаємодiї мiж екситонами при великих iнтенсивностях
опромiнення, а також впливу присутностi зарядiв
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нiв. При певних розмiрах ям проявляється резонанс мiж прямими i непрямими екситонами.
Стиль його наукової творчостi характеризується
високою вимогливiстю до результатiв, якi Сергiй
Михайлович не сприймає “на вiру”, а обов’язково
перевiряє i осмислює з фiзичних мiркувань, приймаючи активну участь як в експериментах, так i
в теорiї. Надзвичайно важливими є його пропозицiї нових пiдходiв при розв‘язаннi певної наукової
проблеми.
Спецiальної згадки потребує науково-органiзацiйний i державо-творчий доробок Сергiя
Михайловича.
С.М. Рябченко – яскрава особистiсть та достойний приклад людини, яка самореалiзувалася та
зумiла завоювати авторитет та повагу не тiльки
у науковому свiтi, а й у рiзних колах державного, полiтичного та громадського життя колишнього СРСР та незалежної України.
Як принципова людина з твердими переконаннями та активною життєвою позицiєю С.М. Рябченко сформувався в Iнститутi фiзики АН УРСР
(нинi НАН України), працюючи з видатними українськими вченими А.Ф. Прихотько та М.Ф. Дейгеном у творчiй спiвпрацi з колегами-фiзиками.
Такi особистостi були покликанi часом змiн,
який настав в кiнцi 80-х рокiв минулого столiття.
У 1989 роцi Сергiй Михайлович був обраний народним депутатом СРСР, увiйшов до складу Верховної Ради СРСР, був членом Мiжрегiональної
групи, працював на посадi заступника голови Комiтету Верховної Ради СРСР з науки, культури та
освiти (згодом – Комiтету ВР СРСР з науки та
технологiй). С.М. Рябченко без вагань i беззастережно сприйняв Акт проголошення незалежностi
України i з властивою йому енергiєю включився у
створення нових iнституцiй молодої держави, використовуючи набутий досвiд роботи у Верховнiй
Радi СРСР.
У 1991 роцi С.М. Рябченка призначено на посаду Голови Комiтету з науково-технiчного прогресу
Кабiнету Мiнiстрiв України, що був з часом перетворений на Державний комiтет з питань науки i
технологiй (ДКНТ). На цiй посадi С.М. Рябченко став iнiцiатором та виконавцем низки заходiв,
спрямованих на створення в Українi сучасних засад розвитку науки.
Ця частина дiяльностi С.М. Рябченка ще досi
належним чином не оцiнена науковою спiльнотою
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України. Варто було б очевидцям неординарних
подiй того часу залишити свої спогади про це наповнене особливим змiстом творення України для
прикладу сучасному молодому поколiнню.
Одному з авторiв цiєї передмови в той час випала потреба звернутися за допомогою до С.М. Рябченка у зв’язку з органiзацiєю наукових космiчних
дослiджень в Українi. Ще не було створено Державного космiчного агентства України, ще не дiяли необхiднi урядовi постанови з космiчної дiяльностi, а вже була нагальна потреба репрезентувати Україну як наукову космiчну державу у свiтi.
I С.М. Рябченко пiдтримав прохання Комiсiї з космiчних дослiджень АН УРСР щодо формування
та фiнансування вiдповiдної програми таких дослiджень.
Це тiльки один з яскравих прикладiв вiдповiдальної та iнiцiативної роботи С.М. Рябченка на
державнiй службi.
Як талановитий вчений, С.М. Рябченко завжди
високо оцiнював роль громадських наукових органiзацiй у твореннi нацiональної наукової сфери.
Вiн був одним iз iнiцiаторiв створення та активним органiзатором “Українського фiзичного товариства” та його президентом у 1998–2005 роках.
I сьогоднi небайдужий голос Сергiя Михайловича можна почути з багатьох трибун та електрон-

828

них майданчикiв нашої держави з рiзних питань
наукового та економiчного життя, державотворення, академiчної доброчесностi та iн.
Цей голос не завжди знаходить одностайну пiдтримку. Але його чути... Бо у ньому завжди звучить обґрунтована, чiтка та принципова точка зору на ту чи iншу подiю.
Друзi, колеги та учнi присвячують статтi, представленi у цьому спецiальному випуску “Українського фiзичного журналу”, ювiлейному дню народження i вiтають Сергiя Михайловича з вiсiмдесятирiччям, бажаючи йому здоров’я, невтомностi
та подальших успiхiв у науцi, яку вiн так палко
любить.
О.С. БАКАЙ, В.Г. БАРЬЯХТАР, О.Г. ГАЛКIНА,
А.Ф. ЛОЗЕНКО, В.М. ЛОКТЄВ, Е.А. ПАШИЦЬКИЙ,
О.В. СЕМЕНОВ, В.Й. СУГАКОВ, Я.С. ЯЦКIВ

Вiд iменi Редакцiйної Колегiї та Редакцiї “Українського фiзичного журналу” приєднуємося до поздоровлень Сергiя Михайловича та висловлюємо
глибоку вдячнiсть за його вагомий внесок у розвиток та вдосконалення УФЖ.
Головний редактор УФЖ,
академiк АН України
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