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(до 75-рiччя вiд дня народження)

Видатному вченому i органiзатору науки, знано-
му у свiтi фахiвцевi в галузi фiзичної електро-
нiки i фiзики поверхнi, академiку НАН України,
вiце-президенту НАН України Антону Григорови-
чу Наумовцю 2 сiчня 2011 року виповнилося 75 ро-
кiв.

А.Г. Наумовець народився в селi Рудка Пiнського
району Брестської областi (Бiлорусь) в учительськiй
сiм’ї. У 1952 роцi вступив до Київського державного
унiверситету iм. Тараса Шевченка, навчався на ра-
дiофiзичному факультетi, який закiнчив з вiдзнакою
у 1957 роцi.

Того ж року А.Г. Наумовець прийшов до Iнституту
фiзики АН України, з яким пов’язана уся його ба-
гаторiчна плiдна наукова дiяльнiсть. Тут, у науково-
му колективi, який очолювали лiдери та засновни-
ки української наукової школи з фiзичної електронi-
ки, члени-кореспонденти НАН України Н.Д. Моргу-
лiс та П.Г. Борзяк, вiн розпочав свою наукову роботу.
У 1959 роцi Антон Григорович вступив до аcпiран-

тури без вiдриву вiд виробництва, яку успiшно за-
кiнчив, i в 1964 роцi захистив кандидатську дисер-
тацiю. Науковим керiвником роботи був Н.Д. Моргу-
лiс. У 1973 роцi А.Г. Наумовець захистив докторську
дисертацiю на тему “Електронно-адсорбцiйнi власти-
востi i атомна структура плiвок електропозитивних
елементiв на металiчних монокристалах”. З 1981 p. i
понинi очолює вiддiл фiзичної електронiки. У 1983–
1998 рр. вiн займає посаду заступника академiка-
секретаря Вiддiлення фiзики i астрономiї НАН Укра-
їни, у 1998–2004 рр. — академiка-секретаря Вiддiле-
ння фiзики i астрономiї НАН України. В 2004 ро-
цi вiн був обраний вiце-президентом НАН Украї-
ни.

Результати ґрунтовних наукових дослiджень, тон-
ких експериментiв, виконаних А.Г. Наумовцем та йо-
го учнями за бiльш як пiвстолiття активної творчої
роботи, добре вiдомi фахiвцям i увiйшли до пiдручни-
кiв та монографiй. Не спиняючись на деталях його
робiт, нагадаємо про деякi з них.

Ще на початку наукової дiяльностi А.Г. Наумов-
цем був створений перший в СРСР гелiєвий автоiон-
ний проектор з атомарною роздiльною здатнiстю. За
допомогою цього приладу було отримано однi iз пер-
ших у свiтi достовiрнi данi про вплив адсорбцiї на ро-
боту виходу рiзних граней монокристала, дослiджено
дрейф адсорбованих атомiв в неоднорiдному електри-
чному полi.

А.Г. Наумовець вперше спостерiгав структури су-
бмоношарових адсорбованих плiвок при низьких тем-
пературах, виявив довгоперiоднi двовимiрнi структу-
ри з далекосяжною латеральною взаємодiєю, а також
явище двовимiрної конденсацiї в адсорбованих шарах
з вiдштовхувальною взаємодiєю. Йому належить ви-
явлення вiдмiнностей характерiв упорядкування дво-
вимiрних та тривимiрних систем, доведення того, що
робота виходу поверхнi, покритої адсорбованим ша-
ром, залежить в основному вiд ближнього, а не да-
лекого порядку в цьому шарi, виявлення i детальне
дослiдження фазного характеру поверхневої дифузiї
в адсорбованих шарах, а також фазової самоорганi-
зацiї дифузiйної зони на поверхнi, експериментальне
обґрунтування солiтонного механiзму поверхневої ди-
фузiї в областi фазового переходу мiж спiвмiрною i
неспiвмiрною фазами.
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Пiд керiвництвом А.Г. Наумовця i за його безпо-
середньої участi здiйснено розробку технологiї одер-
жання наноострiвцевих плiвок з регулярною лан-
цюжковою структурою, вiдкрито явище електронно-
стимульованої поверхневої дифузiї та її основних
механiзмiв, експериментально виявлено двовимiрне
скло в системi “метал на металi” та сформульовано
теоретичний критерiй утворення двовимiрних стекол
на поверхнi.

Серед результатiв останнiх рокiв — виявлення ста-
бiльної низькопольової електронної емiсiї з п’єзо-
електрикiв та резонансного тунелювання електро-
нiв при польовiй електроннiй емiсiї з квантових то-
чок.

Нинi А.Г. Наумовець та очолюваний ним науковий
колектив iнтенсивно працюють в областi молекуляр-
ної електронiки i нанофiзики. У вiддiлi проводяться
дослiдження алмазних i алмазоподiбних плiвок, орга-
нiчних пiроелектрикiв, явищ самоорганiзацiї у нерiв-
новажних процесах на поверхнi.

Працям А.Г. Наумовця притаманна винятково ви-
сока культура експерименту. Його дocлiдження про-
водяться у ретельно контрольованих умовах надвисо-
кого вакууму, на поверхнях з визначеними атомною
структурою та хiмiчним складом, з використанням
широкого арсеналу методiв дiагностики поверхнi. Усе
це дає можливiсть одержати достовiрнi результати та
на атомному piвнi розкрити механiзми дослiджува-
них явищ.

Науковi результати, отриманi А.Г. Наумовцем iз
спiвробiтниками, широко вiдомi науковiй громадсько-
стi в Українi i за її межами, активно цитуються в
лiтературi. Вiн є автором i спiвавтором понад 200 на-
укових публiкацiй, зокрема двох монографiй, одна з
яких (“Двумерные кристаллы”) видана росiйською i
англiйською мовами i є першою в свiтi монографi-
єю, в якiй описано двовимiрний кристалiчний стан
речовини. А.Г. Наумовцем опублiкована низка огля-
дових статей з фiзики поверхнi в таких автори-
тетних виданнях, як УФН, Soviet Science Reviews,
Surface Science Reports, УФЖ, ФНТ та iн. Вiн висту-
пав iз запрошеними доповiдями та був членом про-
грамних комiтетiв на багатьох престижних мiжнаро-
дних конференцiях. Нещодавно групою дослiдникiв
пiд керiвництвом Антона Григоровича виявлено ви-
соку асиметрiю електропровiдностi молекулярних ни-
ток на основi оксифенiл-нафталiмiду, що може бути
використано для створення молекулярних випрямля-
чiв.

А.Г. Наумовець має вагомi досягнення в пiдготов-
цi наукових кадрiв – серед його учнiв 7 докторiв i 10

кандидатiв наук, багато рокiв вiн є професором Ки-
ївського Нацiонального унiверситету iм. Тараса Шев-
ченка.

Значне мiсце у дiяльностi академiка А.Г. Наумовця
займає науково-органiзацiйна робота, яку вiн успiшно
здiйснював i продовжує здiйснювати як академiк-
секретар Вiддiлення фiзики i acтpoномiї НАН Украї-
ни, а з 2004 р. – як вiце-президент НАН Украї-
ни. Вiн активно працював i працює в складi ред-
колегiй провiдних республiканських та мiжнародних
наукових журналiв – УФЖ, “Доповiдi НАН Украї-
ни”, “Вiсник НАН України”, “Физика низких темпе-
ратур”, “Semiconductor Physics and Optoelectronics”,
“Країна знань” (Україна), Surface Science, Progress in
Surface Science (Нiдерланди), “Journal of Physics D:
Applied Physics” (Велика Британiя), “Physics of Low-
Dimensional Structures” (Росiя), “Science & Society”
(Францiя).

Плiдна наукова, науково-органiзацiйна та педа-
гогiчна дiяльнiсть А.Г. Наумовця вiдзначена ви-
сокими державними та академiчними нагородами.
Вiн – Заслужений дiяч науки i технiки України
(1995 р.), лауреат Державних премiй СРСР (1988 р.)
i України (1997 р.), премiї iм. М.М. Боголюбо-
ва НАН України (2004 р.), премiї iм. В.I. Вер-
надського фонду “Україна–ХХI сторiччя” (2003 р.),
член Європейської академiї наук, мистецтв i лiте-
ратури (2001 р.) та Наукового товариства “Institute
of Physics” (Велика Британiя) (2004 р.), Соросiв-
ський професор (1997 р.), Почесний доктор КНУ
iм. Т. Шевченка (2009 р.), нaгoроджений трьома ме-
дaлями i Почесною Грамотою Верховної Ради Укрaї-
ни, в 2003 р. – орденом князя Ярослава Мудрого
V ступеня, а в 2007 р. – орденом князя Яросла-
ва Мудрого IV ступеня. Антон Григорович є дер-
жавним експертом у галузi фiзики поверхнi i еле-
ктронiки, членом спецради по захисту дисертацiй
при IФ НАН України, головою секцiї “Фiзика по-
верхнi” Наукової ради НАН України з проблеми
“Фiзика твердого тiла”, членом Науково-технiчної
ради українсько-росiйської програми “Нанофiзика
i наноелектронiка”, спiвкоординатором українсько-
нiмецької програми “Нанофiзика та нанотехнологiї”.
Вiн також є членом правлiння комiтету з фiзики
поверхнi Мiжнародного союзу з фiзики, технiки i
застосувань вакууму (IUVSTA – Internationаl Uni-
on of Vacuum Science, Techniques and Applications),
вiце-президентом Українського вакуумного товари-
ства, куратором по Президiї НАН України науково-
технiчного спiвробiтництва мiж Україною i Республi-
кою Корея, мiж НАН України та Центром науко-
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вих дослiджень CNRS (Францiя), а також мiж НАН
України i дослiдницьким центром Мармара (Туреч-
чина).

Антон Григорович придiляє багато уваги поширен-
ню наукових знань в суспiльствi, у 2007–2010 рр. вiн
був заступником спiвголови вiд НАН України Оргко-
мiтету Всеукраїнського Фестивалю науки. Є автором
та спiвавтором навчальних посiбникiв: “Тим, хто то-
рує свiй шлях у науку”, “Цей дивовижний, загадковий
наносвiт”, “Ви i Ваша аудиторiя. Дещо про техноло-
гiю пiдготовки доповiдей, популярних лекцiй, дисер-
тацiйних промов i конкурсних проектiв”.

Наукова громадськiсть щиро вiтaє Антона Григо-
ровича з ювiлеєм, бажає йому здоров’я та подальших
успiхiв у poбoтi.

М.С. Бродин, I.В. Блонський, С.Г. Одулов,
Е.А. Пашицький, Ю.Г. Птушинський,

С.М. Рябченко, М.С. Соскiн, П.М. Томчук,
Л.П. Яценко, О.М. Браун, О.А. Марченко,

А.М. Негрiйко, О.Г. Сарбей, В.М. Порошин,
Р.Д. Федорович, О.Г. Федорус, В.С. Манжара
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