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АКАДЕМIК МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ БРОДИН
(ДО 80-РIЧЧЯ ВIД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

30 вересня 2011 року виповнилось 80 рокiв вiд дня
народження видатного вченого в галузi фiзики твердого тiла, нелiнiйної оптики i квантової електронiки, лауреата Ленiнської i Державних премiй СРСР,
УРСР та України, заслуженого дiяча науки i технiки України, академiка НАН України Михайла
Семеновича Бродина, почесного директора Iнституту фiзики НАН України, завiдуючого вiддiлом нелiнiйної оптики, багаторiчного головного редактора
та члена редколегiї “Українського фiзичного журналу”.
М.С. Бродин народився в селi Сiвка Войнилiвського району Станiславської областi (нинi Калуський
район Iвано-Франкiвської областi) в сiм’ї селян. Пiсля закiнчення середньої школи зi срiбною медаллю у м. Бурштинi 1948 року вiн вступає до Львiвського державного унiверситету iм. I. Франка на фiзичне вiддiлення фiзико-математичного факультету.
Закiнчивши унiверситет з вiдзнакою, за рекомендацiєю Вченої ради М.С. Бродин був направлений для
подальшого навчання в аспiрантуру, i у листопадi
1953 року стає аспiрантом вiддiлу фiзики кристалiв Iнституту фiзики АН УРСР, науковий керiвник
– член-кореспондент (пiзнiше – академiк АН УРСР
А.Ф. Прихотько. Вся подальша наукова i трудова дiяльнiсть М.С. Бродина пов’язана з Iнститутом фiзики НАН України, де вiн пройшов шлях вiд аспiранта
до академiка – директора Iнституту, видатного вченого, чиє iм’я широко вiдоме спецiалiстам у нашiй
країнi та за її межами.
Першi значнi успiхи у науковiй дiяльностi
М.С. Бродина, яких вiн досягнув пiд керiвництвом
свого наукового керiвника, академiка А.Ф. Прихотько, пов’язанi з дослiдженнями оптичних властивостей молекулярних кристалiв в областi екситонних
станiв, iснування яких було вперше експериментально пiдтверджено в Iнститутi фiзики. Завдяки
експериментальнiй майстерностi М.С. Бродина були
створенi прецизiйнi низькотемпературнi методики,
якi дозволили виявити тонкi ефекти поглинання i
дисперсiї свiтла в околi екситонних резонансiв i встановити їх природу. Ним було проведено пiонерськi
дослiдження, якi свiдчили про актуальнiсть ефектiв
просторової дисперсiї дiелектричної проникностi для
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сильних дипольно-активних екситонних переходiв,
вплив ефектiв неаналiтичностi зон, прояв поляритонних ефектiв у формуваннi структури спектрiв
люмiнесценцiї i резонансного комбiнацiйного розсiяння свiтла, iснування поверхневих екситонiв у
кристалах антрацена та iнше. Цi дослiдження проведено у спiвпрацi з такими вiдомими теоретиками, як
академiки С.I. Пекар та О.С. Давидов.
За цикл робiт по дослiдженню властивостей екситонiв у кристалах М.С. Бродину, разом з iншими вченими, було присуджено в 1966 роцi Ленiнську премiю
– найвищу i найпрестижнiшу на той час наукову нагороду в СРСР.
Широта наукових iнтересiв ювiляра в подальшому
визначила багатограннiсть його дослiдницької дiяльностi. У серединi 60-х рокiв, вiдразу пiсля вiдкриття
лазерiв та пiсля успiшного захисту докторської дисертацiї, яку М.С. Бродин захистив у 29 рокiв, вiн розпочинає активну роботу в новому на той час напрямку
фiзики – квантовiй електронiцi та нелiнiйнiй оптицi.
У 1965 роцi в Iнститутi фiзики АН УРСР створено лабораторiю, а згодом i вiддiл нелiнiйної оптики, керiвником якого став М.С. Бродин. Активну дiяльнiсть
ювiляра та його колег у цiй галузi науки вже в першi роки вiдзначено такими вагомими досягненнями,
як створення лазерiв на однорiдних твердих розчинах
напiвпровiдникiв А2 В6 з перебудовою спектра випромiнювання у всьому видимому та ближньому ультрафiолетовому дiапазонах. Цi роботи знайшли визнання i були вiдзначенi Державною премiєю УРСР 1974
року. Вагомих результатiв було досягнуто також у вивченнi ефектiв мiжекситонної взаємодiї, якi сприяють
появi нових каналiв стимульованого випромiнювання
у прямозонних напiвпровiдниках.
Значний науковий внесок М.С. Бродин та його учнi
зробили в дослiдження фундаментальних проблем
нелiнiйної оптики та динамiчної голографiї. Зокрема, за його участi вперше виявлено новий вид самовпливу свiтлових пучкiв – самовикривлення траєкторiї лазерних променiв з несиметричним профiлем
iнтенсивностi при поширеннi у твердотiльному нелiнiйному середовищi. На основi дослiджень нелiнiйної
рефракцiї напiвпровiдникiв з широкою забороненою
зоною визначено критерiї запису скалярних i векторISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2011. Т. 56, №10
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них динамiчних голограм з рекордною швидкодiєю та
високою ефективнiстю. У 1982 роцi за цикл фундаментальних робiт у галузi динамiчної голографiї та
нелiнiйної оптики М.С. Бродину та iншим спiвробiтникам Iнституту було присуджено Державну премiю
СРСР.
З 1990 року пiд керiвництвом М.С. Бродина започатковано новий науковий напрям дослiджень – лазерну фотоакустичну спектроскопiю матерiалiв електронної технiки. Успiшна дiяльнiсть у цiй сферi
увiнчалась низкою важливих наукових результатiв та
створенням унiкального дiагностичного комплексу –
лазерного термохвильового iнтроскопа. За цикл робiт
у цiй галузi науки М.С. Бродину разом з iншими виконавцями у 1994 роцi присуджено Державну премiю
України у галузi науки i технiки.
Останнiм часом М.С. Бродин i його спiвробiтники успiшно проводять дослiдження в областi нанофiзики i наноелектронiки. Їх зусилля зосереджено на вивченнi спектральних i нелiнiйно-оптичних
властивостей наноструктур на основi напiвпровiдникiв та благородних металiв. Серед найбiльш важливих результатiв у цiй областi можна видiлити
такi: експериментально встановлено iстотне (у декiлька разiв) збiльшення величини кубiчної нелiнiйностi наночастинок золота, зумовлене пiдсиленням локального поля в околi поверхневого плазмового резонансу та внеском гарячих електронiв; виявлено “гiгантську” кубiчну нелiнiйнiсть i в поруватих плiвках наночастинок диоксиду титану, яка
на шiсть порядкiв перевищує цю величину для об’ємного матерiалу; показано, що визначальну роль
у формуваннi такої нелiнiйностi вiдiграють резонанснi збудження дефектних станiв, утворених вакансiями кисню, якi виступають у ролi фотокаталiтично активних центрiв на поверхнi наночастинок.
М.С. Бродин є автором понад 380 наукових праць,
серед них i п’яти монографiй, опублiкованих як у нашiй країнi, так i за кордоном. Вiн створив авторитетну школу вчених, якi плiдно працюють у галузi нелiнiйної оптики, лазерної фiзики та фiзики твердого
тiла. У списку його учнiв – один член-кореспондент
НАН України, вiсiм докторiв наук i бiльше сорока
кандидатiв наук. М.С. Бродин веде активну викладацьку дiяльнiсть, завiдує кафедрою квантової електронiки, нелiнiйної оптики i голографiї Науковонавчального центру НАН України, був професором
кафедри приладобудування НТУ України “КПI”, а
також читав лекцiї у Київському та Львiвському державних унiверситетах. За плiдну дiяльнiсть у вихоISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2011. Т. 56, №10

ваннi молодих науковцiв-фiзикiв Вчена рада Львiвського нацiонального унiверситету у 2000 роцi присвоїла М.С. Бродину звання “Почесний доктор Львiвського нацiонального унiверситету iм. Iвана Франка”. Вiн є також почесним доктором Прикарпатського нацiонального унiверситету iм. Василя Стефаника
i почесним професором Чернiгiвського нацiонального
унiверситету iм. Тараса Шевченка.
М.С. Бродин багато сил вiддає органiзацiї наукової роботи: з 1965 року по теперiшнiй час вiн незмiнно завiдує створеним за його iнiцiативою вiддiлом нелiнiйної оптики; з 1987 по 2006 роки М.С. Бродин – директор Iнституту фiзики НАН України (тепер – почесний директор Iнституту фiзики); з 1989
по 1998 роки – академiк-секретар вiддiлення фiзики i астрономiї НАН України, член Президiї НАН
України. Михайло Семенович розвинув i зберiг кращi традицiї Iнституту фiзики – одного з найдавнiших наукових закладiв України фiзичного профiлю.
Розпочато дослiдження у нових для Iнституту наукових напрямках, таких як фiзика рiдких кристалiв,
фiзика бiологiчних систем, нанофiзика. На свiтовому
рiвнi ведуться роботи в галузi лазерної фiзики i нелiнiйної оптики, фiзики твердого тiла, фiзичної електронiки, фiзики поверхнi. Про високий рiвень дослiджень iнституту свiдчать гранти Мiжнародних наукових фондiв, за кiлькiстю яких iнститут є одним
з лiдерiв серед установ Нацiональної академiї наук
України. М.С. Бродин – голова Наукової ради НАН
України з квантової електронiки, а також член кiлькох наукових рад НАН України i Росiї. Протягом багатьох рокiв вiн був головним редактором “Українського фiзичного журналу”, є членом редколегiй вiдомих мiжнародних журналiв: “Квантовая электроника”, “Materials Science”, “Фiзика напiвпровiдникiв,
квантова та оптоелектронiка”, “Український журнал
фiзичної оптики”.
Наукова та науково-органiзацiйна дiяльнiсть
М.С. Бродина здобула заслужене визнання. Крiм
зазначених вище Державних премiй йому присуджено премiю НАН України iм. К.Д. Синельникова. У
1982 роцi М.С. Бродина було обрано дiйсним членом
(академiком) НАН України за спецiальнiстю “Фiзика
твердого тiла, спектроскопiя, оптоелектронiка”, у
1992 роцi йому присуджено звання “Заслужений дiяч
науки i технiки України”. М.С. Бродин удостоєний
високих урядових нагород: медалi “За доблесну
працю” (1970 рiк), ордена “Знак пошани” (1981
рiк), ордена Жовтневої революцiї (1986 рiк), ордена
“За заслуги” III ступеня (1999 рiк) та II ступеня
(2008 рiк), а також нагороди Оптичного товариства
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iм. Д.С. Рождєствєнського – медалi iм. С.I. Вавiлова
(2000 рiк). У 2009 роцi М.С. Бродин нагороджений
Почесною грамотою Верховної Ради України.
М.С. Бродин – людина виняткових духовних якостей. Вiн у своїй особi поєднує вимогливiсть у науковiй i адмiнiстративнiй роботi, душевнiсть та доброзичливiсть у стосунках з колегами та товаришами, вiн
завжди прийде на допомогу, якщо хтось iз товаришiв
або спiвробiтникiв її потребує.
Своє 80-рiччя М.С. Бродин зустрiчає сповнений
творчих сил та продовжує плiдно працювати для роз-

витку вiтчизняної науки. Наукова громадськiсть щиро вiтає Михайла Семеновича з ювiлеєм, бажає йому
мiцного здоров’я i натхнення для подальших творчих
звершень.
В.Г. Бар’яхтар, I.В. Блонський, А.О. Борщ,
А.Г. Загороднiй, О.М. Iвасишин, В.М. Локтєв,
В.С. Манжара, А.Г. Наумовець, А.М. Негрiйко,
С.Г. Одулов, Е.А. Пашицький, В.М. Порошин,
Ю.Г. Птушинський, С.М. Рябченко, О.Г. Сарбей,
М.С. Соскiн, П.М. Томчук, Л.П. Яценко

Вiтання:
Mikhail Brodyn,
on the occasion of your 80th birthday I am sending my warmest
congratulations and best wishes for health and strength for the
years to come.
I still have very good memories on our long lasting scientific
cooperation in particular together with the late Sergey Shevel.
I have always been impressed by your broad scientific background
and excellence. I further have highest appreciation for your wise
and competent leadership of the Institute of Physics of the National Academy of Sciences of the Ukraine. You have successfully
led the institute through difficult times.
I am glad and honored to call you as one of my scientific and
personal friends.
Best wishes

Prof. Dr. Ernst Göbel
President
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig and Berlin
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