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ПАМ’ЯТI
КОСТЯНТИНА МИКОЛАЙОВИЧА СТЕПАНОВА

19 квiтня 2012 р. пiшов з життя Костянтин Микола-
йович Степанов, головний науковий спiвробiтник Iн-
ституту фiзики плазми ННЦ ХФТI, доктор фiзико-
математичних наук, професор, член-кореспондент
Нацiональної академiї наук України, заслужений дi-
яч науки i технiки України, Лауреат Державної пре-
мiї України.

Костянтин Миколайович народився 24 березня
1930 р. в Ленiнградi. Пiсля закiнчення в 1952 р.
ядерного вiддiлення Харкiвського держунiверсите-
ту вiн пов’язав свою наукову дiяльнiсть iз Харкiв-
ським фiзико-технiчним iнститутом. У 1958 р. захи-
стив кандидатську дисертацiю, у 1965 р. – доктор-
ську. З 1967 р. по 1976 р. К.М. Степанов очолював ла-
бораторiю, а вiд 1976 р. – вiддiл Харкiвського фiзико-
технiчного iнституту.

К.М. Степанов належить до дослiдникiв свiтового
рiвня – тих, хто закладав фундамент фiзики високо-
температурної магнiтоактивної плазми. Його першi
науковi працi стосувалися теорiї рухiв iонiв та еле-

ктронiв у лiнiйних прискорювачах. Вiн брав участь у
розробцi проекту лiнiйного електронного прискорю-
вача на 4 ГеВ.

Основна наукова дiяльнiсть К.М. Степанова була
пов’язана з фiзикою плазми та керованим термоядер-
ним синтезом. Важливою вiхою в розвитку цiєї галузi
фiзики став розрахунок тензора дiелектричної про-
никностi магнiтоактивної плазми, який грунтувався
на кiнетичному рiвняннi з самоузгодженим полем. На
його основi було знайдено загасання, зумовлене еле-
ктронним та iонним циклотронними резонансами, че-
ренковським резонансом у плазмi з малим газокiнети-
чним тиском для вiдомих на той час гiлок електро-
магнiтних хвиль, а також знайденi дисперсiя та за-
гасання нових гiлок, зумовлених скiнченним тиском.
Розроблений пiдхiд було узагальнено на неоднорiдну
плазму, плазму з потоками заряджених частинок та
плазму у змiнному електричному полi, також було
враховано кулонiвськi зiткнення.

Важливим внеском були його дослiдження з
конверсiї хвиль в неоднорiднiй плазмi. Розвинута
К.М. Степановим, разом з учнями та колегами, нело-
кальна теорiя поглинання хвиль плазмою в iонному
циклотронному дiапазонi частот у неоднорiдному ма-
гнiтному полi застосовується для нагрiвання плазми
у токамаках, стелараторах та адiабатичних пастках,
є перспективною для магнiтного термоядерного ре-
актора.

Особливiстю теоретичних робiт Костянтина Ми-
колайовича була їхня спрямованiсть на вирiшення
практичних проблем. Вiн є спiвавтором iдеї двоком-
понентного термоядерного реактора, в якому висо-
коенергетична компонента iонiв утворюється внаслi-
док збудження швидких магнiтозвукових хвиль, що
трансформуються у дрiбномасштабнi загасаючi ци-
клотроннi коливання. Розмiри такого реактора та йо-
го потужнiсть є значно меншими, нiж у звичайного
реактора з тими самими температурами дейтерiю та
тритiю.
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К.М. Степанов отримав низку важливих результа-
тiв, що стосуються збудження хвиль у магнiтоактив-
нiй плазмi струменями заряджених частинок, пара-
метричних нестiйкостей i турбулентностi плазми у
магнiтному та змiнному низькочастотному електри-
чному полях, нестiйкостi та турбулентностi неодно-
рiдної плазми, плазми з анiзотропним розподiлом
частинок за швидкостями. Вiн є спiвавтором теорiї
утворення спiральної структури галактик за рахунок
iнжекцiї речовини у гравiтацiйне поле аксiально неси-
метричного ядра, що обертається. Ця теорiя пояснює
виникнення рiзних типiв спiральної структури.

К.М. Степанов активно спiвпрацював з експери-
ментаторами. Разом iз ними було виконано великий
обсяг дослiджень високочастотного нагрiвання i ство-
рення плазми у вiдкритих та тороїдальних магнiтних
пастках у ХФТI та токамаку Т-10 в Iнститутi атомної
енергiї iм. I.В. Курчатова.

Маючи видатний талант фiзика-теоретика,
К.М. Степанов був надзвичайно працьовитою
людиною. Вiн є автором i спiвавтором понад 700
наукових праць, в тому числi п’яти монографiй. Пiд
його керiвництвом пiдготовлено 26 кандидатiв наук,
14 його учнiв захистили докторськi дисертацiї. Бiль-
ше як 40 рокiв професор К.М. Степанов вiв наукову
i викладацьку роботу в Харкiвському нацiональному
унiверситетi iменi В.Н. Каразiна. В ННЦ ХФТI та
ХНУ сформувалась наукова школа К.М. Степанова
з фiзики плазми, яка має визнанi досягнення з теорiї
утримання, нагрiвання та стiйкостi плазми в магнi-
тних пастках, а також у вивченнi колективних та
турбулентних явищ. Численнi представники школи
К.М. Степанова працюють нинi у багатьох наукових
центрах свiту.

Працi К.М. Степанова склали основу електроди-
намiки плазми у магнiтному полi, а його результати

увiйшли до багатьох монографiй та пiдручникiв, зна-
йшли застосування в галузi керованого термоядерно-
го синтезу, плазмових технологiй, радiофiзики, гео-
фiзики та астрофiзики.

К.М. Степанов був нагороджений Орденом Тру-
дового Червоного Прапора, медалями та Грамотою
Президiї Верховної Ради УРСР, йому присвоєно по-
чесне звання “Заслужений дiяч науки i технiки Украї-
ни”. Педагогiчна дiяльнiсть Костянтина Миколайови-
ча вiдзначена званням Почесного доктора ХНУ iме-
нi В.Н. Каразiна, Соросiвського професора та знаком
“Вiдмiнник освiти України”.

К.М. Степанов був головою наукової ради “Фiзи-
ка плазми та плазмова електронiка” НАН України,
багато рокiв був членом Об’єднаного бюро рад з про-
блеми фiзики плазми АН СРСР та РАН. К.М. Степа-
нов був членом редколегiй наукових журналiв “Фи-
зика плазмы”, “Вопросы атомной науки и техники”,
“Вiсник Харкiвського унiверситету. Серiя: Ядра, ча-
стинки, поля”.

Свiтла пам’ять про Костянтина Миколайовича –
всесвiтньо вiдомого дослiдника, лицаря науки, чудо-
вої людини i вчителя назавжди збережеться в серцях
його колег та учнiв.
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