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ПАМ’ЯТI МИХАЙЛА ПАВЛОВИЧА ЛИСИЦI
(15.01.1921–10.01.2012)

10 сiчня 2012 року пiшов iз життя видатний український вчений у галузi оптики i спектроскопiї, фiзики твердого тiла i напiвпровiдникiв, органiзатор науки, головний науковий спiвробiтник Iнституту фiзики
напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова Нацiональної
академiї наук України, академiк НАН України Михайло Павлович Лисиця.
М.П. Лисиця народився у 1921 роцi на Житомирщинi в селянський родинi. Вiн – учасник бойових дiй
у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi, мав бойовi ордени i медалi. У 1950 роцi М.П. Лисиця закiнчив Київський державний унiверситет iм. Тараса Шевченка, де у 1954
роцi захистив кандидатську, а у 1961 роцi – докторську дисертацiї. У цей перiод вiн виконав фундаментальнi експериментальнi i теоретичнi роботи з внутрiшньомолекулярного резонансу Фермi та мiжмолекулярного резонансу Давидова, що потiм стало основою вiдкриття ним комбiнованого резонансу Фермi–
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Давидова у спектроскопiї кристалiв. Це явище знайшло визнання у спектроскопiстiв свiту. Виконаний
ним у цей час великий цикл робiт з оптики тонких
шарiв завершився розробкою точної теорiї багатошарових систем, якi лягли в основу створення важливих
оптичних систем для просвiтлення оптики, багатошарових поляризаторiв i вiдбивачiв свiтла.
З 1961 року вчений обiймає посаду завiдувача вiддiлу оптики у щойно органiзованому Iнститутi напiвпровiдникiв НАН України i продовжує працювати
за сумiсництвом на фiзичному факультетi Київського
унiверситету iм. Т.Г. Шевченка на посадi професора.
Талант М.П. Лисицi як вченого широкого свiтогляду забезпечив успiшний розвиток оптичних методiв
дослiджень не тiльки у керованому ним вiддiлi, але
й у всьому iнститутi, а також багатьох ВУЗах України, оскiльки з часом його учнi очолили низку iнших
вiддiлiв та лабораторiй iнституту i кафедр учбових
закладiв. Серед учнiв Михайла Павловича два членикореспонденти НАН України, 24 доктори i 50 кандидатiв наук. Науковi напрямки створеної ним наукової
школи з оптики i спектроскопiї включають абсорбцiйну оптику рiзних типiв елементарних i колективних
збуджень у напiвпровiдниках, люмiнесцентнi дослiдження, комбiнацiйне розсiювання свiтла у твердих
тiлах, новi поляризацiйнi явища.
Органiзацiя вiддiлу оптики збiглася за часом з однiєю з найважливiших подiй розвитку оптики в XX
столiттi – винаходом лазерiв. М.П. Лисиця вiдразу
оцiнив iсторичне значення й перспективу цього вiдкриття, i вказанi вище напрямки дослiджень було доповнено роботами з оптичної квантової електронiки i
нелiнiйної оптики. За пропозицiєю Президента Академiї наук України Б.Є. Патона вiн став його заступником у керуваннi комiсiєю з квантової електронiки, завданням якої було сприяти швидкому розвитку
дослiджень в цiй новiй галузi. Згодом вiн став вiдповiдальним редактором нового перiодичного збiрника наукових праць “Квантова електронiка” – одного з
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перших перiодичних видань такого напрямку в свiтi.
В очолюваному ним вiддiлi оптики було створено дiючi зразки твердотiльних лазерiв i розпочато дослiдження механiзмiв генерацiї когерентного випромiнювання та явищ нелiнiйної оптики. Разом з учнями було
розроблено теорiю лазерного резонатора з активним
тiлом та вперше у свiтовiй практицi використанi напiвпровiдниковi квантовi точки у скляних матрицях
для модуляцiї добротностi резонатора й одержання
потужних свiтлових iмпульсiв.
Великого резонансу серед фахiвцiв набуло експериментальне вiдкриття М.П. Лисицею з учнями двох
нових нелiнiйних оптичних поляризацiйних явищ: додаткової нелiнiйної оптичної активностi у гiротропних кристалах та принципово нової гiгантської оптичної активностi у негiротропних кубiчних кристалах
з домiшковими тунельними центрами. Цi явища дозволяють реалiзовувати новi методи керування характеристиками свiтлових променiв.
Ще на початку своєї науково-педагогiчної дiяльностi М.П. Лисиця розпочав експерименти з нанорозмiрними структурами – надтонкими шарами атомарних напiвпровiдникiв i металiв. Тому не дивно,
що в останнє десятилiття вiн зi своїми учнями дуже
результативно включився у всi науковi програми, направленi на розвиток нанофiзики напiвпровiдникiв i
наноелектронiки.
Свiдоцтвом мiжнародного визнання наукового авторитету М.П. Лисицi стало присудження йому Ака-
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демiєю наук Чехословаччини Медалi Йоганеса Маркуса Марцi як видатному спектроскопiсту та нагородження його Золотою медаллю iм. В.I. Вернадського
НАН України за видатнi досягнення в галузi оптики i спектроскопiї. Заслужений дiяч науки i технiки
України, вiн був лауреатом двох Державних премiй
України в галузi науки i технiки.
Академiк М.П. Лисиця – автор бiльше 500 наукових праць i близько сорока авторських свiдоцтв на
винаходи. У спiвавторствi зi своїми учнями вiн видав
шiсть монографiй, серед яких перша в свiтi “Волоконная оптика” перевидана за кордоном англiйською мовою, а також 5-томне видання “Занимательной оптики”.
Українська фiзична наука понесла велику втрату.
Всi, кому довелось працювати з М.П. Лисицею, знали
його не лише як талановитого вченого i органiзатора,
вимогливого керiвника та доброзичливого педагога,
а й як вiдданого патрiота України, високоiнтелектуальну людину, яка була здатна завжди зрозумiти iнших та прийти на допомогу. Звiстка про його смерть
спричинила невгамовний бiль всiм, кому доля дарувала нагоду зустрiчатися, працювати i вчитися у цiєї
чудової i мудрої людини.
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