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ПАМ’ЯТI ГАЛИНИ ОЛЕКСАНДРIВНИ ПУЧКОВСЬКОЇ
(1934–2010)

29 вересня 2010 р. на 77-му роцi пiшла iз життя Га-
лина Олександрiвна Пучковська, одна iз визначних
вчених України у галузi фiзики твердого тiла, мо-
лекулярної фiзики, оптики i спектроскопiї, доктор
фiзико-математичних наук, професор, лауреат Дер-
жавної премiї України, заслужений дiяч науки i те-
хнiки України, лауреат премiї НАН України iм. А.Ф.
Прихотько, завiдувачка вiддiлу фотоактивностi Iн-
ституту фiзики НАН України.

Г.О. Пучковська народилася у м. Києвi у сiм’ї
лiкарiв. У 1951 р. закiнчує середню школу iз срi-
бною медаллю. З 1951 по 1956 рр. вона – студентка
фiзичного факультету Київського державного унi-
верситету iм. Тараса Шевченка. Трудова дiяльнiсть
Г.О. Пучковської розпочинається в Iнститутi фiзики
АН УРСР, куди вона отримала направлення пiсля за-

кiнчення унiверситету. У 1960 р. вона вступає до аспi-
рантури (науковий керiвник А.Ф. Мальнєв) i у 1966
р. захищає кандидатську дисертацiю на тему “Вплив
температури та фазових перетворень на iнфрачерво-
нi спектри нормальних парафiнiв”.

З 1972 р. Г.О.Пучковська працює у вiддiлi фото-
активностi, який очолював академiк НАН України
М.Т. Шпак.

Головним об’єктом наукових пошукiв Галини Оле-
ксандрiвни стають дослiдження механiзмiв мiжмо-
лекулярної взаємодiї, динамiки молекул та фазових
перетворень у конденсованому станi. Результати до-
слiджень було пiдсумовано в докторськiй дисертацiї
“Прояв структури, динамiки та полiморфiзму у коли-
вальних спектрах молекулярних кристалiв”, яку вона
успiшно захистила у 1988 р.

На початку 80-х рокiв однiєю з актуальних задач
фiзики твердого тiла був пошук експериментально-
го пiдтвердження можливостi застосування концепцiї
екситонної теорiї О.С. Давидова до коливальних ста-
нiв молекулярних кристалiв. Галиною Олександрiв-
ною було вперше запропоновано використати явище
давидiвського розщеплення в коливальних спектрах
молекулярних кристалiв для аналiзу фазових пере-
творень i динамiки кристалiчної ґратки.

Вагомий внесок зроблено Галиною Олександрiвною
в розробку теоретичного розгляду коливальної дина-
мiки молекул, якi мiстять алкiльнi ланцюжки з по-
лярними кiнцевими групами, що дозволило пояснити
еволюцiю спектрiв поглинання iнфрачервоного (IЧ)
свiтла моно- та дiкарбоновими кислотами у рiзних
кристалiчних модифiкацiях цих сполук.

Визначним етапом у науковiй дiяльностi Г.О. Пу-
чковської стали її роботи з IЧ спектроскопiї криста-
лiв з водневими зв’язками. Було встановлено зв’я-
зок мiж їх структурою та спектральними параме-
трами, що дозволило виявити роль водневих зв’яз-
кiв у фазових перетвореннях кристалiв лужних iода-
тiв, гомологах алкiл- та алкоксiбензойних кислот та



їх фторзамiщених у кристалiчному та рiдкокристалi-
чному станах. Цi результати було узагальнено в мо-
нографiї “IЧ спектроскопiя молекулярних кристалiв
з водневими зв’язками” (Л.М. Бабков, Г.А. Пучков-
ська, С.П. Макаренко, Т.А. Гаврилко, “Наукова Дум-
ка”, Київ, 1989).

Значним досягненням Галини Олександрiвни бу-
ли дослiдження поверхневих поляритонiв в анiзотро-
пних кристалах лужних iодатiв, оксидiв цинку та бе-
рилiю. Було вперше визначено дисперсiйнi гiлки цих
поляритонiв для об’ємних кристалiв, плiвок на рiзних
пiдкладках та керамiк, що дало змогу отримати ва-
жливi характеристики названих матерiалiв.

За участь у роботах, пов’язаних з розробкою фiзи-
чних основ нового поколiння пiроелектричних при-
ймачiв iнфрачервоного випромiнювання, Г.О. Пу-
чковська у 1984 р. була удостоєна звання лауреата
Державної премiї України в галузi науки i технiки.

З 1993 р. Г.О. Пучковська очолювала вiддiл фото-
активностi. У цьому ж роцi їй було присвоєно вче-
не звання професора за спецiальнiстю “Оптика”, а у
2000 р. – звання соросiвського професора.

Творчим стимулом наукової дiяльностi Галини
Олександрiвни завжди було прагнення нового, а її
головною рисою можна вважати надзвичайно розви-
нену iнтуїцiю та умiння знаходити перспективнi на-
прямки наукового пошуку. Упродовж останнього де-
сятирiччя нею активно велись комплекснi дослiдже-
ння фiзичних явищ, пов’язаних з процесами самоор-
ганiзацiї та взаємодiї органiчних молекул в наноро-
змiрних гетерогенних структурах типу неорганiка–
органiка.

Пiд керiвництвом професора Г.О. Пучковської в
Українi створено наукову школу в галузi коливальної
спектроскопiї неметалiчних та рiдких кристалiв. Пiд
її керiвництвом захищено 19 кандидатських дисерта-
цiй. Її учнi успiшно працюють в учбових та науково-
дослiдних установах України, Росiї, США тощо. Ро-
боти Г.О. Пучковської та її учнiв користуються заслу-
женим визнанням як в Українi, так i за її межами.

Г.О. Пучковська брала активну участь у мiжнаро-
дному науковому спiвробiтництвi i понад 20 рокiв пiд-
тримувала тiснi науковi контакти, зокрема, з вчени-
ми Нiмеччини, Росiї, Францiї, Польщi, Естонiї, Ла-
твiї, Литви, Вiрменiї тощо.

Науково-органiзацiйна дiяльнiсть Г.О. Пучковської
досить плiдна. Вона була членом наукової Ради з фi-
зики твердого тiла НАН України, членом Вченої Ра-

ди Iнституту фiзики та членом спецiалiзованих вче-
них рад Iнституту фiзики i Iнституту бiомолекуляр-
ної та колоїдної хiмiї iм. Ф.Д. Овчаренка НАН Укра-
їни. Протягом багатьох рокiв виконувала обов’язки
члена редколегiй республiканських та зарубiжних на-
укових видань та оргкомiтетiв рiзних мiжнародних
наукових форумiв. У 2001 р. її обрано асоцiйованим
членом Європейської академiї наук, мистецтва та лi-
тератури (Францiя, Париж).

За активної участi Г.О. Пучковської у 1973 р. в
Українi було започатковано проведення Республiкан-
ських (згодом – мiжнародних) шкiл-семiнарiв “Спе-
ктроскопiя молекул та кристалiв”, незмiнною головою
яких вона була протягом 30 рокiв. На сьогоднi прове-
дено 19 таких шкiл-семiнарiв у рiзних мiстах України
(Ужгород, Луцьк, Львiв, Чернiвцi, Мукачево, Черка-
си, Полтава, Тернопiль, Харкiв, Нiжин, Суми, Одеса,
Чернiгiв, Севастополь, Берегове). Широке залучення
видатних вiтчизняних та зарубiжних вчених i нау-
кової молодi до цього унiкального наукового фору-
му сприяє поширенню передових наукових пiдходiв
та методiв спектроскопiї, встановленню мiжнародних
наукових зв’язкiв та пiдвищенню авторитету україн-
ських вчених у свiтi.

Галину Олександрiвну неодноразово нагороджува-
ли урядовими нагородами – медалями “За добле-
стный труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина”
(1970 р.), “За трудовое отличие” (1976 р.), “В пам’ять
1500-рiччя м. Києва” (1982 р.) та “Ветеран труда”
(1985 р.). За цикл робiт “Полiморфнi i квантовi ефе-
кти в молекулярних кристалах” у 2006 р. Г.О. Пу-
чковську (у складi колективу спiвавторiв) було вiд-
значено премiєю НАН України iм. А.Ф. Прихотько.
У її науковому доробку налiчується понад 250 друко-
ваних праць.

Смерть Галини Олександрiвни є тяжкою втратою
для колективу Iнституту фiзики НАН України та
української науки. Пам’ять про неї назавжди збере-
жеться у серцях тих, хто мав щастя знати i працюва-
ти з Галиною Олександрiвною.
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