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ПАМ’ЯТI ЄВГЕНА АНДРIЙОВИЧА САЛЬКОВА

15 жовтня 2011 р. на 84 роцi пiшов iз життя Євген Ан-
дрiйович Сальков, доктор фiзико-математичних на-
ук, професор, двiчi лауреат Державної премiї Украї-
ни, Заслужений дiяч науки i технiки України, голов-
ний науковий спiвробiтник Iнституту фiзики напiв-
провiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Є.А. Сальков народився на Харкiвщинi. В 1955 ро-
цi закiнчив радiофiзичний факультет Київського дер-
жавного унiверситету iм. Тараса Шевченка i почав
працювати у вiддiлi напiвпровiдникiв Iнституту фiзи-
ки АН України пiд керiвництвом академiка В.Є. Ла-
шкарьова.

В Iнститутi фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Ла-
шкарьова НАН України Є.А. Сальков працював з дня
його заснування. За цей час вiн пройшов шлях вiд iн-
женера до вiдомого вченого та органiзатора науки,
якого добре знають в Українi та далеко поза її ме-
жами. Довгий час Є.А. Сальков працював на поса-
дi заступника директора Iнституту (1967–1978 рр.), з

1978 р. по 1991 р. вiн завiдував галузевим вiддiлен-
ням напiвпровiдникової фотоелектронiки, до 1997 ро-
ку був завiдувачем вiддiлу фiзичних проблем iнфра-
червоної сенсорики, а з квiтня 1997 року Є.А. Саль-
ков працював головним науковим спiвробiтником вiд-
дiлу фiзико-технiчних проблем надiйностi матерiалiв
i процесiв.

Є.А. Сальковим було отримано цiлу низку визна-
чних результатiв у галузi фiзики твердого тiла та фi-
зики напiвпровiдникiв. Ним вперше було розробле-
но феноменологiчну теорiю нерiвноважних процесiв
за участi екситонiв, введено новi уявлення про мiж-
центровi електроннi переходи, визначено механiзми
дефектоутворення в напiвпровiдникових кристалах в
процесi руху дислокацiй.

Особливо плiдно Є.А. Сальков працював впродовж
1978–1991 рр., коли вiн очолював ним же органiзо-
ване при IФН НАН України Вiддiлення напiвпро-
вiдникової фотоелектронiки, що фiнансувалося Мi-
ноборонпромом СРСР. Робота вiддiлення була вiд-
значена чотирма Державними премiями УРСР, двi
з них за участi Є.А. Салькова (1981 та 1986 рр.).
При цьому було виконано комплекснi дослiдження
найважливiших матерiалiв IЧ-фотоелектронiки, ор-
ганiзовано в Українi виробництво елементної бази
IЧ-фотоелектронiки подвiйного (вiйськового та ци-
вiльного) призначення, впроваджено науковi осно-
ви промислової метрологiї напiвпровiдникiв для IЧ-
технiки. Активну участь Є.А. Сальков брав i в ро-
ботах з розробки електронних засобiв бачення у
широкому дiапазонi спектра випромiнювання, вклю-
чаючи в себе засоби теплобачення i термогра-
фiї.

В останнi роки Є.А. Сальков продовжував успiшну
роботу в напрямку детектування та iдентифiкацiї IЧ-
випромiнювання малих об’єктiв атмосферного та ко-
смiчного походження, а також дослiдження флукту-
ацiйних явищ у напiвпровiдниках. Його працi опублi-
ковано у престижних вiтчизняних та зарубiжних ви-
даннях.
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Є.А. Сальковим створено наукову школу, представ-
никами якої є 6 докторiв i бiльше 20 кандидатiв на-
ук. Науковий доробок Є.А. Салькова становить по-
над 200 публiкацiй (в тому числi 2 монографiї) та 54
авторськi свiдоцтва на винаходи СРСР i України.

Є.А. Салькову були притаманнi кращi людськi ри-
си: душевна щедрiсть, поряднiсть, вiдповiдальнiсть
за доручену справу, вроджений талант керiвника,

оптимiзм та незмiнне почуття гумору. Цi якостi ра-
зом з високими громадянськими почуттями i бездо-
ганною науковою репутацiєю завоювали Є.А. Салько-
ву загальну повагу i любов. Євген Андрiйович Саль-
ков надовго залишиться в пам’ятi всiх, хто його знав.

В.Ф. Мачулiн, В.Г. Литовченко,
спiвробiтники Iнституту, друзi, колеги
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