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КОРНIЙ ДЕНИСОВИЧ ТОВСТЮК
(до 90-рiччя вiд дня народження)

I я несу наказ дiдiв, батькiв – героїв,
Мiй смолоскип горить, освiтлюючи путь!
Я iскру вiдкрешу всiм, хто пiде за мною,
I кожен хай збагне, у чому правди суть.
(К.Д. Товстюк)
22 березня виповнилося б 90 рокiв вiд дня народження видатного українського фiзика, фундатора наукової школи фiзики напiвпровiдникiв у захiдному
регiонi України Корнiя Денисовича Товстюка – доктора фiзико-математичних наук, професора, членакореспондента НАН України, двiчi лауреата Державної премiї у галузi науки i технiки, почесного доктора
Чернiвецького нацiонального унiверситету iм. Юрiя
Федьковича, громадського дiяча, вiдданого патрiота
України.
Науковий доробок К.Д. Товстюка вражає своєю
багатограннiстю: вiд дослiдження широкого класу
напiвпровiдникових матерiалiв, застосування теорiї
груп у фiзицi твердого тiла до вiдкриття об’ємного акумуляторного ефекту у шаруватих структурах,
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створення наукових основ технологiї нового поколiння високопотужних i високоємних акумуляторiвнакопичувачiв та гiбридiв на їх основi.
Наукова дiяльнiсть К.Д. Товстюка розпочиналася
iз дослiдження електронного спектра та електрофiзичних властивостей германiя, якому присвячена його кандидатська дисертацiя (пiд керiвництвом професора А.Г. Самойловича). Його значний науковий
доробок пов’язаний iз вивченням особливостей електронного спектра, дослiдженням явищ переносу та
їх змiни пiд впливом рiзних чинникiв у анiзотропних
напiвпровiдниках, разом iз дослiдженнями шаруватих напiвпровiдникiв та напiвпровiдникiв iз вузькою
забороненою зоною.
Для дослiдження особливостей спектрiв носiїв
струму в анiзотропних напiвпровiдниках Корнiй Денисович iз особливим захопленням використовує методи теорiї груп i виконує низку визначних робiт у
цьому напрямку. Особливе мiсце займає створена ним
модель нееквiвалентних долин, яка мала неабияке
значення у побудовi теоретичних моделей та трактуваннi експериментальних даних в анiзотропних напiвпровiдниках.
Разом iз своїми учнями та колегами К.Д. Товстюк
розвиває також експериментальний напрямок дослiдження магнiтних, гальваномагнiтних та оптичних
явищ в анiзотропних напiвпровiдниках, зокрема, магнiтної сприйнятливостi та ядерного магнiтного резонансу. У 1967 р. К.Д. Товстюк захищає докторську дисертацiю “Особливостi зонного спектра i механiзмiв розсiяння в анiзотропних та непараболiчних
напiвпровiдниках”. У 1978 р. К.Д. Товстюк обраний
членом-кореспондентом АН УРСР за спецiальнiстю
“матерiалознавство напiвпровiдникiв” по Вiддiленню
фiзико-технiчних проблем матерiалознавства.
Роботи К.Д. Товстюка iз спiвробiтниками у галузi кореляцiйної термодинамiки, вивчення стану домiшок (магнiтних та немагнiтних) та визначення їх
впливу на властивостi напiвпровiдникiв разом iз дослiдженням впливу iнтеркаляцiї на властивостi шаруватих кристалiв спричиняють розвиток нового технологiчного напрямку, а лабораторiї, якi вiн очолював, стали визнаним технологiчним центром, де вирощували анiзотропнi та вузькощiлиннi напiвпровiдники та розробляли новi технологiї. Разом iз спiвISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2012. Т. 57, №3
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робiтниками К.Д. Товстюк дослiджує фазовi переходи, вивчає особливостi багаточастинкової взаємодiї у
сильно анiзотропних та вузькощiлинних напiвпровiдниках, використовує методи теорiї груп у побудовi
функцiї Грiна для багаточастинкової взаємодiї, дослiджує динамiку ґратки, ефект Яна–Теллера та вiбронну взаємодiю у сильно анiзотропних напiвпровiдниках. Пiд його редакцiєю виходять збiрники наукових праць з напiвпровiдникового матерiалознавства
(1982, 1986, 1989 рр.). У 1984 р. К.Д. Товстюк видає
монографiю “Полупроводниковое материаловедение”
(К.: Наук. думка, 264 с.), яка донинi є актуальною
серед дослiдникiв, що займаються фiзикою напiвпровiдникiв.
Дослiдження фотоелектричних властивостей у напiвпровiдниках разом iз поступом у технологiї вирощування та створення зразкiв iз заданими характеристиками стали основою для впровадження анiзотропних напiвпровiдникiв у технiку. Iншим колом наукових зацiкавлень К.Д. Товстюка було дослiдження
об’ємного акумуляторного ефекту у шаруватих структурах. Це дозволило йому закласти науковi основи
технологiї приготування нового поколiння високопотужних i високоємних акумуляторiв, накопичувачiв
та гiбридiв на їх основi. Цi розробки завершилися
не лише захищеними патентами та авторськими свiдоцтвами, а частина з них була сертифiкованою та
впровадженою у виробництво. К.Д. Товстюк – автор
понад 300 наукових праць, 40 авторських свiдоцтв
та патентiв. Його роботи двiчi вiдзначенi Державною премiєю України в галузi науки i технiки (1973,
2001 рр.).
Корнiй Денисович Товстюк народився у селянськiй
родинi в селi Мамаївцi, звiдки 11-рiчним юнаком їде
навчатися до гiмназiї у Чернiвцях. Його рiдне село
назавжди залишається його найулюбленiшим мiсцем
– воно протягом життя “мандрує” з ним у спогадах,
туди вiн радо i часто повертається до старенької матерi. Мамаївцям вiн присвячує багато вiршiв (видано
двi поетичнi збiрки). У гiмназiї К.Д. Товстюк здобуває ґрунтовну освiту – вiн добре знає українську, румунську, росiйську, англiйську, нiмецьку, французьку мови, пам’ятає безлiч латинських висловiв, якi
влучно використовує у бесiдi, має непересiчнi знання
з iсторiї. У 1945–1950 рр. К.Д. Товстюк навчається
на фiзико-математичному факультетi Чернiвецького
державного унiверситету, який закiнчує з вiдзнакою i
починає працювати асистентом кафедри експериментальної фiзики. На талановитого працiвника звертає
увагу професор А.Г. Самойлович, до якого у 1953 р.
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оретичної фiзики i за пiвроку до закiнчення аспiрантури захищає кандидатську дисертацiю.
У 1941–1943 рр. Корнiй Денисович – учасник Буковинського куреня. Пiд час окупацiї був репресований,
у 1943 р., пiсля тортур гестапiвцiв у тюрмi у Києвi (вул. Володимирська, 33), втiкає вiд розстрiлу. Зустрiч iз свiточами України Олегом Ольжичем, Оленою Телiгою, Уласом Самчуком не лише запам’яталася на все життя (Корнiй Денисович часто виступав iз
такими спогадами), але й скерувала його життя на
служiння великiй iдеї – створенню незалежної Української держави. Його улюблений одяг – вишиванка,
i носив вiн її завжди i всюди. У часи, коли українським фiлологам у Чернiвецькому унiверситетi читають лише двi дисциплiни українською мовою (українську мову та лiтературу), фiзики слухають майже
всi фаховi дисциплiни рiдною мовою. I в цьому була
велика заслуга К.Д. Товстюка: його учнi, його приклад, його дух i нескоренiсть.
Багато сил та наснаги вклав К.Д. Товстюк в органiзацiю науки у захiдному регiонi України. У 1956 р.
вiн органiзовує у Чернiвецькому державному унiверситетi проблемну лабораторiю з фiзики напiвпровiдникiв; завiдує кафедрою напiвпровiдникiв ЧДУ
(1956–1968 рр.) та кафедрою теорiї твердого тiла у
Львiвському державному унiверситетi iм. I.Я. Франка (1968–1969 рр.). У 1969 р. за його iнiцiативи та участi органiзовується Чернiвецьке вiддiлення Iнституту
фiзики напiвпровiдникiв АН УРСР, яке вiн очолює.
Вiддiлення мало двi великi проблемнi лабораторiї,
пiдпорядкованi Мiнiстерству оборонної промисловостi СРСР та Мiнiстерству авiапромисловостi СРСР.
Вiн iнiцiює та бере безпосередню участь у створеннi електронної промисловостi в Чернiвцях. Протягом
1991–2004 рр. очолює створене ним Львiвське вiддiлення вiдновлювальних джерел струму Iнституту проблем матерiалознавства НАН України.
Значною мiрою завдяки К.Д. Товстюку у Чернiвцях вiдбувається розквiт фiзичної науки: туди охоче приїжджають В.Є. Лашкарьов, А.Ф. Прихотько,
М.М. Боголюбов, I.Р. Юхновський, В.Г. Литовченко, читають лекцiї К.Б. Толпиго, В.Л. Бонч-Бруєвич,
О.С. Давидов, там органiзовуються i вiдкриваються
пiдприємства, захищаються квалiфiкацiйнi роботи.
К.Д. Товстюка без перебiльшення можна назвати
одним iз засновникiв фiзичної напiвпровiдникової
школи в Українi. Пiд його керiвництвом захищено 56
кандидатських дисертацiй, 21 з яких переросла у докторськi (I.В. Потикевич, Я.С. Буджак, М.П. Гавалешко, А.В. Савицький, П.М. Старик, Д.М. Берча,
I.М. Раренко, Й.М. Стахiра, З.В. Панкевич, З.Д. Ко-
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валюк, Є.I. Слинько, Б.А. Лукiянець, В.I. Литвинов, С.В. Мельничук, А.Ф. Семизоров, С.Г. Кияк, В.К. Дугаєв, А.П. Хандожко, Я.В. Бобицький,
I.I. Григорчак, А.Д. Шевченко).
Все, що робив у своєму життi Корнiй Денисович
Товстюк, вiн робив для “своєї” України, вимрiяної та
вiртуальної протягом значного перiоду його життя.
Вiн прожив цiкаве, драматичне, наповнене несподiваними пастками життя, вийти з яких йому допомагав лише його гострий розум, блискавична реакцiя та
доля.
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Корнiй Денисович Товстюк помер 16 вересня 2004
року.
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