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УКРАЇНСЬКI ФIЗИКИ ШУКАЮТЬ ВIДПОВIДI
НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
(до ювiлейної конференцiї Українського
фiзичного товариства – 2011)

Українське фiзичне товариство стало однiєю з пер-
ших громадських наукових асоцiацiй, що виникла на
хвилi демократичних змiн початку 1990-х рокiв не за
вказiвкою “згори”, а з iнiцiативи “знизу”. 18 лютого
2011 року в головнiй аудиторiї фiзичного факультету
Київського нацiонального унiверситету iм. Т.Г. Шев-
ченка вiдбулася ювiлейна конференцiя “УФТ – 2011”,
присвячена 20-рiччю Українського фiзичного товари-
ства, 40-рiччю Європейського фiзичного товариства
та 100-рiччю вiдкриття явища надпровiдностi.

У конференцiї взяли участь понад 100 фiзикiв-
викладачiв, студентiв та науковцiв з рiзних мiст
України. Почесним гостем та активним учасником
був один з видатних фiзикiв ХХ столiття академiк
В.Г.Бар’яхтар, перший президент УФТ на початку
90-х, вiце-президент НАН України, академiк В.Г. На-
умовець, проректор Київського нацiонального унiвер-
ситету iм. Т. Шевченка В.I. Григорук, декани фiзи-
чного та радiофiзичного факультетiв цього ж унiвер-
ситету та iншi гостi. Прибув на конференцiю i пре-
зидент Європейського фiзичного товариства проф.
М. Колвас (Польща), що надало зiбранню україн-
ських фiзикiв мiжнародного характеру (рис. 1). Пе-
ред вiдкриттям конференцiї президента ЄФТ було
прийнято у президiї НАН України, де вiдбулася ва-
жлива розмова про розвиток контактiв з головним
ученим секретарем та академiком-секретарем вiддi-
лення фiзики та астрономiї, академiками А.Г. Заго-
роднiм та В.М. Локтєвим.

У вступному словi нинiшнiй президент УФТ
В.Г. Литовченко наголосив, що упродовж двох мину-
лих десятилiть УФТ проведено важливу роботу за-
для виконання своїх статутних завдань – поширення
фiзичних знань та розвитку фiзичних дослiджень в
Українi. З iнiцiативи та за участi УФТ було прове-
дено низку авторитетних мiжнародних та вiтчизня-

них наукових форумiв, зокрема й представницький
з’їзд “Фiзика в Українi”, який став унiкальним май-
данчиком для спiлкування представникiв рiзних га-
лузей фiзичної науки.

Дiяльнiсть УФТ зi змiцнення мiжнародного авто-
ритету української фiзики мала наслiдком визнання
Європейським фiзичним товариством (ЄФТ) провiд-
них нацiональних наукових видань фiзичного профi-
лю: “Українського фiзичного журналу”, “Journal of
Condensed Matter Physics” та “Журналу фiзичних до-
слiджень”. Проведення з iнiцiативи УФТ у Києвi засi-
дання правлiння ЄФТ дало змогу провiдним фiзикам
континенту на власнi очi побачити роботу провiдних
українських наукових установ та ВНЗ фiзичного про-
фiлю, переконатися, що фiзична наука в Українi має
великi традицiї i значний потенцiал розвитку.

Важливим напрямком дiяльностi УФТ стала бо-
ротьба за покращення рiвня фiзичної освiти. Саме
пiсля звернення товариства (Меморандум про стан
природничої освiти в Українi, а також публiкацiй
УФТ у центральнiй пресi) попереднiй мiнiстр освiти
i науки I.О. Вакарчук провiв всеукраїнську нараду з
проблем викладання фiзики, й кiлькiсть годин для
вивчення фiзики у старших класах було збiльшено.
На жаль, пiсля змiни керiвництва мiнiстерства цi по-
зитивнi кроки були значно знiвельованi.

Учасники засiдання – перший президент УФТ
В.Г. Бар’яхтар, перший голова координацiйної ради
О.В. Слободянюк, президент УФТ наприкiнцi 90-х
рокiв С.М. Рябченко – згадали й про важливi сто-
рiнки iсторiї товариства. У першi роки своєї дiяльно-
стi УФТ, встановивши робочi контакти з Американ-
ським фiзичним товариством, зумiло залучити зна-
чнi кошти для грантiв, для придбання наукової лiте-
ратури, оргтехнiки тощо. Така дiяльнiсть допомогла
українськiй науцi пережити скрутнi кризовi 90-тi ро-
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Рис. 1. Президiя ювiлейної конференцiї: академiк Л.А. Булавiн, академiк В.Г. Бар’яхтар, член-кореспондент В.Г. Литовченко,
професор M. Колваш, академiк Я.С. Яцкiв, академiк А.Г. Наумовець, член-кореспондент С.М. Рябченко, професор В.В. Iльченко

ки. УФТ налагодило тодi видання й розповсюдження
бюлетеня “Фiзичний кур’єр”. Згодом основним мiжна-
родним партнером УФТ стало Європейське фiзичне
товариство. Було також встановленi кориснi зв’язки
з українськими науковими громадськими органiзацi-
ями, зокрема з Українською астрономiчною асоцiа-
цiєю (президент – академiк Я.С. Яцкiв), якiй УФТ
щиро вдячно за постiйну пiдтримку.

Про сучасний стан i перспективи ЄФТ у своїй допо-
вiдi розповiв професор М. Колвас. ЄФТ в останнi ро-
ки концентрує свою дiяльнiсть на пiдтримцi та попу-
ляризацiї вiдтворювальної енергетики, фiзики висо-
коенергетичної плазми, лазерної фiзики, Болонської
системи освiти, на пiдтримцi коротких повiдомлень в
експрес-виданнi “Europhys. News” по найбiльш яскра-
вим статтям, опублiкованим, зокрема, i в українських
журналах, визнаних ЄФТ, а також iнiцiює новi фор-
ми пiдтримки молодих талантiв у межах проекту
Young Minds та iнше (рис. 2).

Наукову частину склали доповiдi з актуальних про-
блем сучасної фiзики.

Академiк В.Г. Бар’яхтар, академiк М.Ф. Шульга
та А.Г. Шепелев торкнулися рiзних аспектiв ви-
значного наукового ювiлею: 100-рiччя з вiдкриття
надпровiдностi та 75-рiччя вiдкриття в Українському
фiзико-технiчному iнститутi (м. Харкiв) надпровiд-
ностi 2-го роду. М.Ф. Шульга нагадав про маловiдомi
сторiнки того часу, коли Харкiв на межi 20–30-х рр.
ХХ ст. був не лише столицею України, але й однiєю

.2.  Young Minds . :
Рис. 2. Члени Української молодiжної групи програми Young
Minds УФТ. Злiва направо: В. Сонцев, Ю. Насєка, М. Колваш,
А. Лученко, В. Насєка

з фiзичних столиць Європи, куди приїздили не лише
робити доповiдi, але й працювати провiднi фiзики
континенту (членами вченої ради УФТI були П.
Еренфест та П. Дiрак, з обома вели серйознi пере-
говори щодо завiдування теорвiддiлом УФТI, який
врештi-решт очолив Л.Д. Ландау). Син Г.Д. Шепе-
лева, асистента першовiдкривача надпровiдностi-2
Л.В. Шубнiкова (що загинув у горнилi сталiнських
репресiй), спiвробiтник ННЦ “ХФТI” А.Г. Шепелев
дав розгорнуту наукову панораму 30-х рокiв, що
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супроводжувала першi роботи з надпровiдностi 2-го
року. У доповiдi А.Г. Шепелева було подано унiкаль-
нi архiвнi документи – зокрема копiю особистого
рiшення наркому внутрiшнiх справ СРСР Єжова
та прокурора СРСР Вишинського вiд 25 липня
1937 року про розстрiл основоположника крiогенної
фiзики в Українi, фiзика свiтової слави Л.В. Шу-
бнiкова, довiдку про реабiлiтацiю ученого вiд 1957
року, посвiдчення про присудження 1938 року Г.Д.
Шепелеву ступеня кандидата фiзико-математичних
наук за роботу “Магнiтнi властивостi надпровiдних
сплавiв” (на жаль, талановитий учений молодим
полiг 1942 року на фронтi). А.Г. Шепелев також тор-
кнувся сучасних аспектiв фiзики надпровiдностi 2-го
роду, зокрема, у зв’язку з необхiднiстю створення
великих магнiтних полiв у сучасних прискорювачах
елементарних частинок надвисоких енергiй.

М.В. Стрiха зробив доповiдь на тему “Фiзика гра-
фену: стан i перспективи”. Хоча графен було отрима-
но тiльки 2004 року, вже говорять про появу нової “фi-
зики графену” – iнтердисциплiнарної науки, яка ле-
жить на стику фiзики твердого тiла, фiзики високих
енергiй, фiзичної хiмiї та iнженерiї. Фiзицi графену
вже присвячено тисячi статей, а кiлькiсть посилань
на пiонерську роботу А. Гейма i К. Новосьолова, де
повiдомлялось про одержання графену та першi ви-
мiрювання на новому матерiалi, на кiнець листопада
2010 року перевищило 3300. Присудження Нобелев-
ської премiї з фiзики 2010 року авторам цiєї роботи
дало фiзицi графену новий поштовх.

Важливо вiдзначити, що у твореннi пiдвалин фiзи-
ки графену помiтний внесок зробили українськi тео-
ретики В.П. Гусинiн та С.Г. Шарапов (Iнститут те-
оретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН Украї-
ни). Вони теоретично передбачили такi неординарнi
властивостi графену, як незвичайний цiлочисельний
квантовий ефект Холла (КЕХ), зсув фази квантових
магнiтних осциляцiй (зокрема осциляцiй Шубнiкова–
де Гааза) i концентрацiйна залежнiсть циклотронної
маси.

Iншою сферою, де внесок українських науковцiв
був i є помiтний, стала фiзика нерiвноважних еле-
ктронiв i дiрок. Натхненником i центральною поста-
ттю цих робiт став Ф.Т. Васько (Iнститут фiзики на-
пiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України).
Вiн разом зi спiвробiтниками провiв низку квазiкла-
сичних розрахункiв явищ переносу для власного та
легованого графену, якi зумовленi розiгрiвом носiїв
постiйним електричним полем, а також фотозбудже-
нням електрон-дiркової плазми. Отриманi результати

можуть мати важливе прикладне значення в оптоеле-
ктронiцi.

Нарештi, доповiдач зупинився на експерименталь-
них i теоретичних роботах, якi з кiнця 80-х рокiв
проводили пiд керiвництвом В.Г. Литовченка (Iнсти-
тут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова
НАН України). На основi цих робiт нинi запропо-
нований новий напрямок – формування (iнженерiя)
вуглецевих графеноподiбних напiвпровiдникiв зi
змiною ширини забороненої зони. В його основi –
фундаментальний механiзм змiн зонних параметрiв
напiвпровiдникових речовин вуглецевого складу
(комбiнована гiбридизацiя sp2–sp3, притаманна
тiльки для вуглецю).

Президент УФТ В.Г. Литовченко зробив доповiдь
“Сонячна енергетика – досягнення i перспективи”.
Давши широкий огляд стану проблеми у свiтi, до-
повiдач зупинився на розробках українських учених.
До них належать сонячнi елементи iз комбiновани-
ми бар’єрами, системи з фасеточними концентрацiя-
ми сонячної енергiї, розробки фоточутливих компози-
тiв з квантованим енергетичним спектром (нанопору-
ватий Si з прозорим IТО шаром та бар’єром Шотткi,
системи з комбiнованим (пасивуючим та просвiтлюю-
чим) покриттям). Сьогоднi роботи в галузi фотоволь-
таїки важливi як нiколи – адже глобальне потеплiння
ставить перед людством нагальне завдання переходу
до енергетики на основi нових, вiдновлюваних дже-
рел, що не приводить до хiмiчного й теплового за-
бруднення довкiлля.

Були також заслуханi доповiдi iсторичного та ор-
ганiзацiйного характеру.

За результатами дискусiї було ухвалено Резолюцiю,
де вiдзначено основi досягнення УФТ упродовж йо-
го 20-лiтньої iсторiї. Водночас у Резолюцiї висловле-
но тривогу сучасним станом вивчення фiзики у сере-
днiх школах та ВНЗ, загальним станом освiти i на-
уки в державi. Резолюцiя мiстить заклик до органiв
державної влади зробити освiту й науку своїми ре-
альними, а не декларативними прiоритетами, адже
вiд цього залежить майбутнє України. Резолюцiю на-
правлено керiвникам МОН та НАН України, а також
регiональним осередкам УФТ.

Президент УФТ,
член-кореспондент
НАН України В.Г. Литовченко
Член Бюро
координацiйної ради УФТ,
доктор фiз.-мат. наук М.В. Стрiха
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