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МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ ЛИСИЦЯ
(до 100-рiччя вiд дня народження)

15 сiчня 2021 року виповнюється 100 рокiв вiд
дня народження академiка НАН України Михайла
Павловича Лисицi – видатного українського вченого в галузi оптики i фiзики твердого тiла, талановитого педагога, який виплекав потужну наукову школу спектроскопiстiв твердого тiла. Результати М.П. Лисицi є вагомим внеском у спектроскопiю, нелiнiйну оптику i квантову електронiку, фiзику твердого тiла i, зокрема, фiзику напiвпровiдникiв.
М.П. Лисиця народився в с. Високому на Житомирщинi в селянськiй родинi. В 1938 р. закiнчив Київський педагогiчний технiкум, потiм продовжив навчання, вступивши на фiзико-математичний факультет Київського державного унiверситету iм. Т.Г. Шевченка (КДУ), але через два мiсяцi був призваний до армiї. В армiї М.П. Лисиця служив до жовтня 1945 р., пiд час вiйни був
розвiдником полкової розвiдки, багатократно ходив “за лiнiю фронту за язиком”. За проявленi ним
мужнiсть i вiдвагу, був нагороджений трьома орденами, медаллю “За вiдвагу” та багатьма iншими
медалями.
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Пiсля вiйни продовжив навчання на фiзичному
факультетi КДУ, а пiсля його закiнчення став аспiрантом кафедри оптики. Кандидатська дисертацiя
Михайла Павловича (1954 р.) була першою в свiтi роботою по дослiдженню коливних спектрiв молекулярних мiкрокристалiв в поляризованому свiтлi. Для дослiджень аспiранту Лисицi необхiдно
було створити унiкальнi на той час мiкрооб’єктиви з дзеркальною оптикою i багатошаровi поляризатори, прозорi для iнфрачервоного випромiнювання, а також розробити методику обчислення параметрiв шаруватих систем на основi отриманих
експериментальних результатiв. На основi проведених дослiджень М.П. Лисиця експериментально
довiв застосовнiсть теорiї молекулярних екситонiв
для коливальних спектрiв молекул.
Здiбному молодому дослiдниковi було довiрено викладати базовий загальний курс фiзики на
фiзичному й хiмiчному факультетах (всi 6 семестрiв), кiлька спецкурсiв на фiзичному та радiофiзичному факультетах по спектроскопiї, теорiї
груп, квантовiй механiцi та нелiнiйнiй оптицi. При
розробцi структури курсiв та в яскравому i вiртуозному викладеннi матерiалу лекцiй проявився
непересiчний талант Михайла Павловича як викладача. Його лекцiї пробуджували в студентах
зацiкавленiсть наукою i бажання проводити дослiдження пiд його керiвництвом. Саме в наступнi роки було закладено основи наукової школи
М.П. Лисицi.
В 1955–1961 рр. Михайло Павлович разом зi
своїми аспiрантами займався проблемою встановлення температурних залежностей спектрiв нормальних коливань молекулярних сполук у газоподiбному, рiдкому та твердому станах. Вiдповiдний цикл наукових публiкацiй було покладено в основу докторської дисертацiї М.П. Лисицi
(1961 р.). В подальшому цi дослiдження були продовженi, i привели до вiдкриття та обґрунтування
нового явища – комбiнованого резонансу Фермi–
Давидова.
У 1961 р. вчений переходить в Iнститут напiвпровiдникiв АН УРСР, обiйнявши посаду завiду-
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вача вiддiлу оптики, i продовжує працювати за
сумiсництвом на фiзичному факультетi Київського унiверситету iм. Т.Г. Шевченка на посадi
професора.
Саме у керiвництвi вiддiлом повною мiрою проявився талант Михайла Павловича у формуваннi
дружного i потужного наукового колективу однодумцiв, його здатнiсть передбачати новi напрямки
розвитку фiзики i вибирати найбiльш перспективнi з них. До одного з таких напрямкiв слiд вiднести
розвиток нових методик дослiджень властивостей
речовин iз застосування лазерiв, якi на той час
були щойно винайденими екзотичними джерелами
оптичного збудження. Вiддiл М.П. Лисицi одразу
ж вийшов на передовi позицiї у дослiдженнi нелiнiйних властивостей кристалiв. В цiй областi у
вiддiлi пiд керiвництвом Михайла Павловича було
отримано цiлий ряд важливих результатiв, серед
яких варто вiдзначити такi: ефект зникнення екситонiв при високiй концентрацiї фотогенерованих
носiїв i виникнення електронно-дiркової плазми;
ефект насичення мiжзонного поглинання та рiзкого перемикання в режим iндукованої прозоростi,
в кольорових скляних фiльтрах пiд дiєю iнтенсивного лазерного свiтла (i запропонований на його
основi метод пасивної модуляцiї добротностi); вивчена природа домiнуючих механiзмiв оптичного
руйнування поверхнi й об’єму прозорих дiелектрикiв i напiвпровiдникiв та встановленi пороги руйнування для лужно-галоїдних кристалiв i напiвпровiдникiв типу А2 В6 , А2 В5 i А5 В6 ; на основi дослiдження двохфотонного поглинання й поляризацiйних ефектiв у рiзних кристалах був запропонований метод використання нелiнiйно-поглинаючих
i оптично активних напiвпровiдникових пластинок для обмеження потужностi, стабiлiзацiї й корекцiї просторово-часового розподiлу iнтенсивностi лазерних пучкiв; були експериментально вiдкритi два нових нелiнiйних оптичних поляризацiйних явища – додаткова нелiнiйна оптична активнiсть у гiротропних кристалах та принципово нова гiгантська оптична активнiсть у негiротропних
кубiчних кристалах з домiшковими тунельними
центрами.
Ще одним прикладом вмiння М.П. Лисицi “зазирнути за науковi горизонти” став започаткований ним науковий напрям по вивченню квазiнульвимiрних кристалiв, який активно розвивався майже за 20 рокiв до появи одного iз найбiльш по-
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пулярних напрямкiв сучасної фiзики – нанофiзики. До таких прикладiв слiд вiднести i захоплення Михайлом Павловичем фiзикою живих органiзмiв. Ним був проаналiзований резонансний характер взаємодiї електромагнiтних хвиль мiлiметрового дiапазону з живими органiзмами, зокрема з органiзмом людини, встановивши тi квантовi переходи коливальної, обертальної, iнверсiйної та спiнової природи, якi дають лiкувальнi наслiдки при опромiненнi згаданими хвилями точок акупунктури меридiана, пов’язаного з хворим
органом.
У вiддiлi оптики напiвпровiдникiв успiшно розвивалися й iншi класичнi напрямки дослiджень.
Активно вивчалися фононнi збудження в напiвпровiдникових кристалах. Була встановлена суттєва роль рiзних механiзмiв резонансної взаємодiї
з участю фононних збуджень у спектральних особливостях чистих, домiшкових i змiшаних напiвпровiдникiв, запропоновано новий пiдхiд до iнтерпретацiї фононних спектрiв кристалiв iз шаруватою структурою, запропонованi методи суттєвого
пiдвищення чутливостi оптичної дiагностики параметрiв напiвпровiдникiв при використаннi резонансного комбiнацiйного розсiювання свiтла.
Пiд впливом М.П. Лисицi застосування оптичних методiв в новiй на той час областi дослiджень напiвпровiдникiв виходить на новий рiвень
не лише в Iнститутi напiвпровiдникiв, а i в багатьох iнших наукових та освiтнiх закладах України, оскiльки учнi Михайла Павловича очолили ряд
наукових пiдроздiлiв в рiзних iнститутах та ВУЗах
України. Загалом до школи М.П. Лисицi входять
два члени-кореспонденти НАН України, 24 доктори i 50 кандидатiв наук, якi продовжують започаткованi ним дослiдження оптики i спектроскопiї, включаючи абсорбцiйну оптику рiзних типiв
елементарних i колективних збуджень в напiвпровiдниках, люмiнесцентнi дослiдження, комбiнацiйне розсiювання свiтла в твердих тiлах, новi поляризацiйнi явища.
Науковий доробок академiка М.П. Лисицi – бiльше нiж 500 наукових праць та близько 40-ка авторських свiдоцтв на винаходи. В спiвавторствi зi
своїми учнями вiн видав 6 монографiй, а також
5-томне видання “Занимательной оптики”.
Результати багаторiчної плiдної працi М.П. Лисицi отримали заcлужене визнання. Про це свiдчать присудження йому Академiєю наук ЧехослоISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2021. Т. 66, № 1

Михайло Павлович Лисиця

ваччини Медалi Йоганеса Маркуса Марцi, як видатному спектроскопiсту; присудження двох Державних премiй України в галузi науки i технiки та найвищої нагороди НАН України – Золотої медалi iменi В.I. Вернадського; присудження звання “Заслужений дiяч науки i технiки
України”. На його честь названо астероїд № 8064
Лисиця.
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Свiтлу пам’ять про видатного вченого i педагога
зберiгають його учнi, якi продовжують дослiдження у визначених ним областях та започатковують
свої оригiнальнi напрямки.
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