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IВАН ВАСИЛЬОВИЧ БЛОНСЬКИЙ
(до 60-рiччя вiд дня народження)

23 червня виповнилося 60 рокiв вiдомому фiзику, за-
вiдувачу вiддiлу фотонних процесiв Iнституту фiзи-
ки, керiвниковi Центру колективного користування
приладами “Лазерний фемтосекундний комплекс” ла-
уреату двох Державних премiй України в галузi нау-
ки i технiки, члену-кореспонденту НАН України, до-
ктору фiзико-математичних наук, професору Iвану
Васильовичу Блонському.

Iван Васильович народився у с. Cерафинцi Го-
роденкiвського району Станiславської (нинi Iвано-
Франкiвської областi). Пiсля закiнчення у 1967 роцi
iз Золотою медаллю Серафинецької середньої шко-
ли вступив до фiзичного факультету Чернiвецького
державного унiверситету, який закiнчив у 1972 роцi.
У цьому ж роцi вступив до аспiрантури Iнституту фi-

зики НАН України, пiсля закiнчення якої неперерв-
но працює в IФ НАН України на посадах: молодшого
наукового спiвробiтника, старшого наукового спiвро-
бiтника, провiдного наукового спiвробiтника, завiду-
вача лабораторiї фотоакустики i оптики, заступника
директора з наукової роботи (1994–2004 рр.), голов-
ного наукового спiвробiтника, завiдувача вiддiлу фо-
тонних процесiв та керiвника Центру колективного
користування приладами НАН України при Iнститу-
тi фiзики НАН України “Лазерний фемтосекундний
комплекс” (2005 р. – теперiшнiй час).

У 1978 роцi захистив кандидатську, а в 1990 –
докторську дисертацiї. Предмет дисертацiйних робiт
– фiзика екситонних явищ у квазiдвовимiрних на-
пiвпровiдниках. У 1993 роцi йому присуджено зва-
ння професора, а згодом – Соросiвського професо-
ра. У 1997 роцi обраний членом-кореспондентом НАН
України зi спецiальностi “Експериментальна фiзика
твердого тiла”.

Серед основних здобуткiв, якi отримано за участi
I.В. Блонського, слiд вiдзначити такi:

Встановлено основнi механiзми, якi визначають за-
кономiрностi екситонного поглинання свiтла у напiв-
провiдниках iз шаруватою структурою. Вперше звер-
нуто увагу на те, що особливостi структурної будо-
ви таких матерiалiв, якi займають промiжний тип
мiж iонно-ковалентними i органiчними напiвпровiд-
никами, двовимiрними та тривимiрними структура-
ми, проявляються не у характерi електрон-дiркової
взаємодiї в екситонi, а в його динамiчних властиво-
стях.

Показано, що експериментально виявленi анома-
лiї в екситонному поглинаннi свiтла зумовленi ви-
раженим низькотемпературним фононним ангармо-
нiзмом, наявнiстю низькоенергетичних оптичних фо-
нонiв, сильною екситон-фононною взаємодiєю.

У кристалах з промiжною силою електрон-
фононного зв’язку виявлено особливий тип екситон-
них збуджень – рухливi слабозв’язанi стани ексито-
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нiв iз деформацiєю ґратки. Методами екситонної спе-
ктроскопiї дослiджено кiнетику мiжполiтипних пере-
ходiв.

Вивчено вплив фактора анiзотропiї на процеси
мiжекситонної взаємодiї з утворенням колективних
екситонних фаз.

Результати цих дослiджень систематизовано у двох
монографiях: М.С. Бродин, И.В. Блонский “Экситон-
ные процессы в слоистых кристаллах”, Киев, “Науко-
ва думка”, 1986, 254 с.; М.С. Бродин, И.В. Блонский,
Б.М. Ницович, В.В. Ницович “Динамические эффе-
кты в многокомпонентном газе квазичастиц”, Киев,
“Наукова думка”, 1990, 173 с.

Пiсля захисту докторської дисертацiї Iван Васильо-
вич розвиває в iнститутi новий перспективний на-
прямок – фотоакустику гетероструктур. Ним запро-
поновано модель iмпульсного фотоакустичного вiд-
гуку багатошарових структур, яку використано при
створеннi оптоакустичного спектрометра оригiналь-
ної конструкцiї та термохвильового iнтроскопа. При
використаннi розвинутого методу вперше у режи-
мi товщинного профiлювання дослiджено оптичнi,
тепловi та пружнi характеристики шарiв пористо-
го кремнiю (пор.-Si), якi знаходяться у механiчно-
му контактi з монолiтним кремнiєм. Вперше спосте-
режено ефект фотогенерацiї звуку гiгантської iнтен-
сивностi при iмпульсному фотозбудженнi наночасти-
нок CdS, iнкорпорованих у власних пустотах цеолi-
тних матриць. Спiльно з вiддiлом теоретичної фiзики
розвинуто модель, яка пояснює природу спостережу-
ваного ефекту з позицiй генерацiї “дихальних” аку-
стичних мод в ансамблi перегрiтих термоiзольованих
напiвпровiдникових наночастинок (Державна премiя
України 1994 р.)

У серединi 90-х рр. I.В. Блонський разом зi свої-
ми учнями та колегами активно включається у про-
блематику фiзики наноструктур. Поєднавши мето-
ди фото-, термо- i тунельної люмiнесценцiї, вивчив
комбiнований вплив квантово-розмiрного фактора i
фактора структурного розупорядкування на генера-
цiйнi, транспортнi та рекомбiнацiйнi процеси у нано-
структурах неорганiчного та органiчного походжен-
ня. У наночастинках кремнiю ним виявлено та дослi-
джено розмiрну залежнiсть ефективностi електрон-
ного оже-розсiювання та новi механiзми локалiзацiї
електронних збуджень, властивi квантовим точкам i
дротам. Для квантових точок запропоновано i експе-
риментально пiдтверджено iснування ефекту “двота-
ктового зарядового поршня”, рушiйною силою якого
є електронний оже-процес (здвоєний електронний пе-
рехiд), який є причиною “самовиштовхування” носi-

їв заряду iз фотозбуджених кремнiєвих наночастинок
iз подальшою їх локалiзацiєю на периферiйних окси-
дних оболонках. Ефект виявився важливим для ро-
зумiння природи роздiлення носiїв заряду у фотозбу-
джених неоднорiдних по структурi наночастинках,
акумулювання заряду в SiO периферiйних шарах,
розмiрної залежностi квантового виходу випромiню-
вання. У квантових дротах виявлено новий тип лока-
лiзацiї носiїв заряду пастками “топологiчного” похо-
дження, генетично пов’язаними з флуктуацiями дiа-
метра дротiв по їх довжинi. Вперше виявлено немо-
нотоннiсть температурної залежностi беккерелiвсько-
го коефiцiєнта загасання в тунельнiй люмiнесценцiї
квантових дротiв напiвпровiдникiв неорганiчного та
органiчного походження, природу якої пояснено з по-
зицiй реалiзацiї “дифузiйного кластера” в ансамблi
пасткових станiв, у межах якого здiйснюється тунель-
не транспортування по механiзму перезахоплення.

Введено в дiю унiкальний для України широ-
кодiапазонний лазерний фемтосекундний комплекс,
який вiдповiдає кращим свiтовим стандартам. З йо-
го використанням на прикладi наночастинок благо-
родних металiв дослiджено вплив фактора просторо-
вого обмеження на динамiчнi електроннi процеси. У
наночастинках Cu, iнкорпорованих в SiO2 матрицю,
при опромiненнi фемтосекундними iмпульсами впер-
ше виявлено динамiчне поляризацiйне розщеплення
поверхневих плазмонiв. Запропоновано модель, яка
пояснює отриманi результати з позицiй особливостей
еволюцiї дiелектричного вiдгуку такого композитно-
го середовища внаслiдок реалiзацiї ефекту Керра в
умовах гiгантського пiдсилення локального поля.

Дослiджено особливостi поширення фемтосекун-
дних лазерних iмпульсiв у iзотропних середовищах:
вiд моменту розвитку оптичної керiвської нелiнiйно-
стi через стадiю самофокусування, утворення плазми,
фiламентацiю променя (розбиття суцiльного проме-
ня на дискретнi треки) до руйнування матерiалу
з появою i поширенням супроводжуючих руйнуван-
ня ударних хвиль. Для вимiрювань було використа-
но власноруч створенi часороздiльнi високошвидкi-
снi методики мiкроскопiї iндукованого поглинання та
фемтосекундної оптичної поляриграфiї. Дослiджено
утворення та часову еволюцiю фiламентованого фем-
тосекундного iмпульсу у плавленому кварцi. Визна-
чено енергiю поля, локалiзованого в фiламентi, гу-
стину лазерно-iндукованої плазми, наведено змiни по-
казника заломлення середовища. У реальному часi i
просторi спостережено змiну форми хвостової части-
ни лазерного iмпульсу, яка викликана “виштовхува-
нням” свiтла iз областi, зайнятої плазмою, з утворе-
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нням структури типу “ластiвчиний хвiст”. Отриманi
результати носять не тiльки фундаментальний хара-
ктер, але й важливi для вдосконалення прецизiйних
об’ємних методик лазерної обробки речовини.

Розвинуто основи фiзики лазерного пробою про-
зорих середовищ, якi використано для задач пре-
цизiйної мiкрообробки прозорих матерiалiв (гранти
УНТЦ, контракти з Iнститутом фiзики, точної меха-
нiки i оптики Академiї наук Китаю та фiрмою LG-
Electronics, Державна премiя України 2003 р.).

Iван Васильович значну увагу придiляє науково-
органiзацiйнiй та педагогiчнiй роботi. Пiд керiвни-
цтвом I.В. Блонського створено ЦККП “Лазерний
фемтосекундний комплекс” (2005 р.), органiзовано
новий науковий вiддiл – вiддiл фотонних процесiв
(2005 р.).

Нинi I.В. Блонський – заступник голови Експер-
тної ради з фiзики ВАК України; член ради Дер-
жавного фонду фундаментальних дослiджень МОН
України; нацiональний експерт країн СНД iз лазерiв
i лазерних технологiй, член наукових рад НАН Укра-
їни з проблем: “Лазерна фiзика, лазернi технологiї”;
“Фiзика напiвпровiдникiв”, “Фiзика твердого тiла”; ро-

бочої групи програми НАН України “Наносистеми,
наноматерiали, нанотехнологiї”, редколегiй “Україн-
ського фiзичного журналу”, “Semiconductor Physics.
Quantum Electronics. Optoelectronics” та iн. I.В. Блон-
ський – професор кафедри загальної фiзики фiзично-
го факультету Київського нацiонального унiверсите-
ту iм. Тараса Шевченка (за сумiсництвом). За його
участi пiдготовлено докторську i 9 кандидатських ди-
сертацiй. Вiн є керiвником та учасником робiт по ряду
грантiв УНТЦ, CRDF та iн.

I.В. Блонського нагороджено вiдзнакою НАН
України “За науковi досягнення” та Почесною гра-
мотою Президiї НАН України.

Iван Васильович зараз у розквiтi творчих i фiзич-
них сил, вiн повний енергiї, нових задумiв i творчого
натхнення.

М.С. Бродин, А.Г. Наумовець, С.Г. Одулов,
Е.А. Пашицький, Ю.Г. Птушинський,

С.М. Рябченко, М.С. Соскiн, П.М. Томчук,
Л.П. Яценко, В.С. Манжара, А.М. Негрiйко,

О.Г. Сарбей, В.М. Порошин
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