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СЕРГIЙ МИХАЙЛОВИЧ РЯБЧЕНКО
(до 70-рiччя вiд дня народження)

22 жовтня 2010 року виповнюється 70 рокiв видатно-
му українському вченому член-кореспонденту НАН
України Сергiю Михайловичу Рябченку, вiдомому
своїми блискучими науковими роботами в галузi ра-
дiоспектроскопiї, фiзики магнiтних явищ, магнiтоо-
птики, високотемпературної надпровiдностi та нано-
фiзики.

Сергiй Михайлович Рябченко народився у Днiпро-
петровську, де закiнчив середню школу та фiзичний
факультет Днiпропетровського державного унiверси-
тету. У 1963 роцi Сергiй Михайлович вступає до аспi-
рантури в Iнститут фiзики НАН України. Науковим
керiвником С.М. Рябченка стала академiк А.Ф. При-
хотько, яка багато зробила для формування у мо-

лодого вченого кращих якостей, притаманних дослi-
дниковi високого рiвня. Значний вплив на С.М. Ряб-
ченка справило у тi роки тiсне спiлкування з член-
кореспондентом АН України М.Ф. Дейгеном, яко-
го Сергiй Михайлович вважає одним iз своїх науко-
вих спiввчителiв, iншими провiдними вченими, якими
створений в iнститутi той науковий клiмат, що i нинi
живить творчу молодь.

Першi роботи Сергiя Михайловича присвячено ра-
дiоспектроскопiї, зокрема дослiдженню електронного
парамагнiтного резонансу. Уже на початку наукової
дiяльностi С.М. Рябченка яскраво проявилися його
непересiчний талант фiзика-експериментатора, гли-
боке розумiння фiзичної теорiї та сутi фiзичних явищ,
здатнiсть генерувати новi iдеї. Цi якостi з часом змi-
цнiли, а С.М. Рябченко як вчений здобув авторитет
i визнання широкого кола фахiвцiв у всьому свiтi. У
1967 роцi вiн захистив кандидатську, а у 1977 роцi
– докторську дисертацiї, якi присвяченi дослiдженню
магнiтного резонансу в кристалах, зокрема двовимiр-
них.

Особливостi поведiнки низьковимiрних систем, їх
фононних спектрiв, магнiтного впорядкування в них
були на той час однiєю з “гарячих точок” фiзики твер-
дого тiла. Цими питаннями цiкавились дослiдники у
багатьох наукових центрах свiту. I результати, отри-
манi Сергiєм Михайловичем, займали достойне мiсце
у загальному потоцi дослiджень, мали своє обличчя.
Зокрема, були встановленi особливостi температур-
них залежностей параметрiв внутрiшньокристалiчно-
го поля та часiв спiн-ґраткової релаксацiї, котрi про-
являються у спектрах електронного парамагнiтного
резонансу i ядерного квадрупольного резонансу, зу-
мовленi вигинальними i низькочастотними оптични-
ми коливаннями, притаманними шаруватим криста-
лам. За участi С.М. Рябченка було виявлено особли-
востi критичного розширення лiнiй електронного па-
рамагнiтного резонансу у квазiдвовимiрних магнети-
ках в околi температури переходу до магнiтного впо-
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рядкування, з’ясовано змiни характеру спектра ядер-
ного магнiтного резонансу у внутрiшньому надтонко-
му полi шаруватого антиферомагнетика з анiзотро-
пiєю типу “легка площина” при змiнi ступеня магнi-
тної квазiдвовимiрностi при iнтеркалюваннi цих ша-
руватих антиферомагнетикiв графiтом аж до повної
магнiтної двовимiрностi. Було встановлено особли-
востi електропольового ефекту у спектрах ядерного
магнiтного резонансу у внутрiшньому полi шарува-
тих антиферомагнетикiв i у спектрах ядерного ква-
друпольного резонансу шаруватих немагнiтних кри-
сталiв, знайдено прояви спонтанної магнiтострикцiї у
спектрах антиферомагнiтного резонансу шаруватих
антиферомагнiтних дигалiдiв групи залiза з анiзотро-
пiєю типу “легка площина”. Також було встановлено
магнiтопружну природу антиферомагнiтних доменiв
у шаруватих легкоплощинних антиферомагнетиках
та прояв перетворень цiєї доменної структури в ма-
гнiтострикцiї i намагнiченостi.

Пiзнiше, наприкiнцi 80-х, значна частина цих ре-
зультатiв увiйшла до циклу робiт, за якi Сергiю Ми-
хайловичу Рябченку разом з колегами у 1991 роцi
було присуджено Державну премiю України в галузi
науки i технiки за “виявлення та дослiдження нових
типiв резонансiв, структур i магнiтопружних анома-
лiй в низькорозмiрних антиферомагнетиках”.

За участi Сергiя Михайловича вiдкрито нове, ра-
нiше невiдоме, явище гiгантського спiнового розще-
плення екситонних спектрiв у магнiтозмiшаних на-
пiвпровiдниках при поляризацiї системи локалiзова-
них спiнових моментiв зовнiшнiм полем. Це явище
одержало адекватне пояснення у межах уявлень про
носiй-iонну обмiнну взаємодiю i сприяло введенню в
перелiк новостворених матерiалiв нового їх типу –
магнiтозмiшаних напiвпровiдникiв. Експерименталь-
не вiдкриття гiгантського спiнового розщеплення еле-
ктронних та екситонних зон у магнiторозчинених
напiвпровiдниках та його пояснення проявом носiй-
iонної обмiнної взаємодiї було зроблене С.М Рябчен-
ком ще у 1976–1977 роках, а дослiдження подальших
явищ, зумовлених носiй-iонною взаємодiєю та гiгант-
ським спiновим розщепленням зон, тривають, моди-
фiкуючись, i досi.

У 1979 роцi С.М. Рябченком та Е.А. Пашицьким
було теоретично передбачене явище феромагнiтного
впорядкування у магнiторозчинених напiвпровiдни-
ках при створеннi в них певної (значної) концентра-
цiї носiїв струму. Також у спiвпрацi з Ю.Г. Семено-
вим розвинуто уявлення про роль спiнових кореляцiй
при утвореннi магнiтних поляронiв. Останнiми рока-
ми дослiджуються прояви носiй-iонної взаємодiї та

спiнових розщеплень у квантово-розмiрних структу-
рах на основi напiвмагнiтних напiвпровiдникiв.

Значних результатiв було досягнуто С.М. Рябчен-
ком у дослiдженнях фiзичних основ високотемпера-
турної надпровiдностi. Отримано якiсно новi резуль-
тати з температурних i магнiтопольових залежностей
густини критичного струму, крiпу магнiтного пото-
ку у високотемпературних плiвках, надано пояснення
пiдвищенню густини критичного струму у плiвках з
мозаїчною структурою блокiв, роздiлених малокуто-
вими границями, на 2-3 порядки порiвняно з масив-
ними зразками.

Варто вiдзначити теоретичну роботу С.М. Рябчен-
ка, В.Г. Бар’яхтара i В.М. Локтєва “Обертова iнва-
рiантнiсть i магнiтовигинальнi коливання феромагнi-
тних пластин”, ЖЭТФ 88, 1752 (1985). Тут вперше
було розглянуто внесок вигинальних коливань у ма-
гнiтопружну взаємодiю. Вона мала потiм продовже-
ння у роботах теоретикiв з iнших iнститутiв.

Останнiм часом збiльшилась актуальнiсть дослi-
дження наноплiвок та нанопорошкiв, стали вiдомi но-
вi явища, пов’язанi з вiдкриттям “гiгантського”, а по-
тiм i “колосального” магнiтоопорiв у певних структу-
рах, матерiалах. З цими явищами та структурами
пов’язана нова фiзика, котра є розвитком на ново-
му рiвнi уявлень, що вже склалися. Все це привело
до появи нової тематики у дiяльностi С.М. Рябченка
наприкiнцi 1990-х – початку 2000-х рокiв. Ним бу-
ло розпочато дослiдження магнiтних нанооб’єктiв та
структур з гiгантським i колосальним магнiтоопором,
магнiтоелектричної взаємодiї у магнiтних зразках та
структурах. Вже отримано низку цiкавих результа-
тiв, зокрема, спостережено прояви колосального ма-
гнiтоопору субмiкронної манганiтової плiвки, дослi-
джено особливостi намагнiчування нанопорошкiв за-
мiщених манганiтiв, формування суперферомагнiтно-
го та суперспiнстекольних станiв у наногранулярних
плiвках.

С.М. Рябченко бере активну участь у громадськiй
та державнiй дiяльностi. У 1989 роцi Сергiй Михай-
лович був обраний народним депутатом СРСР, увi-
йшов до складу Верховної Ради СРСР, був членом
вiдомої Мiжрегiональної групи, працював на посадi
заступника голови Комiтету Верховної Ради СРСР
з науки, культури i освiти (згодом — комiтету ВР
СРСР з науки i технологiй). У 1991 роцi його призна-
чено на посаду Голови Комiтету з науково-технiчного
прогресу Кабiнету Мiнiстрiв України, що був з часом
перетворений на Державний Комiтет України з пи-
тань науки i технологiй (ДКНТ). На цiй посадi Сер-
гiй Михайлович став iнiцiатором i виконавцем низки
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заходiв, спрямованих на створення в Українi суча-
сних засад розвитку науки. Було створено i проведе-
но через Верховну Раду України основнi закони, що
регулювали державну науково-технологiчну полiти-
ку, ринковi засади створення i використання iнтеле-
ктуальної власностi, створено конкурсну проблемно-
орiєнтовану систему пiдтримки фундаментальних i
прикладних наукових дослiджень, створено систему
контролю наукової громадськостi за органiзацiєю i
проведенням конкурсiв та за виконанням конкурсних
робiт. Було зроблено першi кроки по встановленню
наукового спiвробiтництва України з мiжнародними
науковими структурами (ЦЕРН, ОIЯД, тощо), дер-
жавами (США, ФРН, КНР, Францiя, Iндiя, Iзраїль
тощо) та з мiждержавними об’єднаннями (СНД, ЄС,
НАТО).

С.М. Рябченко був одним iз iнiцiаторiв створення
та активним органiзатором “Українського фiзичного
товариства” i його президентом у 1998–2001 роках.

Пiд керiвництвом С.М Рябченка було пiдготовле-
но когорту кандидатiв та докторiв наук. С.М. Ряб-
ченко веде викладацьку роботу у Київському Нацiо-
нальному унiверситетi iм. Т. Шевченка. У 1987 роцi
йому присвоєно вчене звання професора. У 1992 ро-
цi С.М. Рябченка обрали член-кореспондентом НАН
України зi спецiальностi “Фiзика магнiтних явищ”.
Плiдна наукова, науково-органiзацiйна та педагогi-
чна дiяльнiсть С.М. Рябченка вiдзначена присуджен-

ням йому у 1997 роцi почесного звання “Заслужений
дiяч науки i технiки України”.

Колеги в Iнститутi фiзики, iнших наукових устано-
вах України, далекого та близького зарубiжжя зна-
ють i поважають Сергiя Михайловича як принципо-
вого i чесного вченого, людину з твердими перекона-
ннями та активною життєвою позицiєю. Така думка
про С.М. Рябченка склалася протягом усiх рокiв йо-
го роботи в Iнститутi фiзики НАН України, у нау-
кових радах АН СРСР, оргкомiтетах наукових кон-
гресiв та конференцiй, редакцiйних колегiях журна-
лiв. Мабуть, як наслiдок його життєвої позицiї, мо-
жна розглядати i його особисту участь у лiквiда-
цiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС у трагiчному 1986 ро-
цi.

Вiтаючи Сергiя Михайловича з ювiлеєм, редакцiя
“Українського фiзичного журналу”, колеги з Iнститу-
ту фiзики, спiвробiтники вiддiлу “Фiзики магнiтних
явищ” зичать йому мiцного здоров’я, щастя та успi-
хiв у працi.

М.С. Бродин, В.М. Локтєв, А.Г. Наумовець,
I.В. Блонський, С.Г. Одулов, Е.А. Пашицький,

Ю.Г. Птушинський, М.С. Соскiн, П.М. Томчук,
Л.П. Яценко, В.М. Калита, А.Ф. Лозенко,

В.С. Манжара, А.М. Негрiйко,
О.Г. Сарбей, В.М. Порошин
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