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ПАМ’ЯТI
КОСТЯНТИНА ПАВЛОВИЧА ШАМРАЯ

6 вересня 2013 року на шiстдесят четвертому ро-
цi раптово пiшов з життя Костянтин Павлович
Шамрай – вiдомий фiзик-теоретик у галузi фiзи-
ки плазми, доктор фiзико-математичних наук, за-
вiдувач вiддiлу теорiї плазми Iнституту ядерних
дослiджень Нацiональної академiї наук України
(м. Київ).
Свою наукову дiяльнiсть Костянтин Павлович

розпочав у 1972 р. в стiнах IЯД АН УРСР (тепер
IЯД НАН України), де вiн i працював весь час до
самої смертi, пройшовши шлях вiд аспiранта вiд-
дiлу теорiї плазми до керiвника цього пiдроздiлу.
До кола наукових iнтересiв К.П. Шамрая – а йо-

му завжди було властиве гостре вiдчуття всього
нового – входили найактуальнiшi проблеми суча-
сної фiзики плазми, передусiм, це нелiнiйнi хви-
льовi процеси у нерiвноважних та неоднорiдних
плазмових середовищах та механiзми поглинан-

ня високочастотної потужностi у гелiконнiй пла-
змi. Маючи блискучий талант фiзика-теоретика
К.П. Шамрай проникав у суть фiзичних експе-
риментiв, чiтко бачив перспективи застосування
фундаментальних явищ.
В 80-х та на початку 90-х рокiв ХХ сторiч-

чя К.П. Шамрай одержав низку важливих ре-
зультатiв в теорiї взаємодiї електромагнiтного ви-
промiнювання та пучкiв заряджених частинок
з плазмою. Вiн дослiдив процеси трансформа-
цiї та пiдсилення хвиль у неоднорiднiй плазмi з
електронним пучком, виявив ефект нелiнiйного
насичення резонансного поглинання поверхневих
хвиль у плазмi, довiв можливiсть на його основi
пiдвищити ефективнiсть поглинання енергiї еле-
ктронного пучка, проаналiзував вплив зовнiшньо-
го високочастотного поля на розвиток пучкової
нестiйкостi у плазмi.
Найбiльш повно творчий талант К.П. Шамрая

розкрився при дослiдженнi фiзичних основ гелi-
конного розряду, властивостей гелiконної плазми,
а також при розробцi на їхнiй основi пристроїв i те-
хнологiй для застосування в рiзних галузях науки
i промисловостi. Саме на цьому напрямi останнi-
ми роками вiн зосередив найбiльшi зусилля i дося-
гнув важливих результатiв, якi стали широко вi-
домими в свiтi i отримали високу оцiнку та визна-
ння колег у рiзних країнах. Зокрема, вiн розвинув
теорiю колективного поглинання ВЧ потужностi
шляхом лiнiйної конверсiї гелiконних хвиль у хви-
лi Трайвелпiса–Гулда. Вiн з’ясував, що стрибки
густини плазми в гелiконних джерелах плазми є
наслiдком немонотонної залежностi опору плазми
вiд її густини i є властивими для гелiконних роз-
рядiв; у результатi ним було запропоновано шляхи
мiнiмiзацiї цього явища. Вiн показав можливiсть
утворення потоку швидких електронiв поблизу ме-
талевих поверхонь розрядної системи за рахунок
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стохастичного прискорення, дослiдив багато iнших
ефектiв.
Теорiї, розвинутi К.П. Шамраєм, пояснюють фi-

зичнi явища, експериментально виявленi в IЯД
НАН України та закордонних лабораторiях. Його
теоретичнi роботи дають обґрунтування для ство-
рення нових пристроїв на основi гелiконних роз-
рядiв, якi можуть застосовуватись в земних та ко-
смiчних умовах. В цьому напрямi К.П. Шамрай
активно спiвпрацював з науковцями Японiї, США,
Росiї, Європи, Австралiї. Вiн гiдно представляв
українську науку в свiтi. За цикл робiт “Дослiдже-
ння фiзичних явищ у щiльнiй гелiконнiй плазмi та
їх застосувань” К.П. Шамраю спiльно з Ш. Шiно-
харою (Унiверситет Кюшу, Фукуока) та Т. Танi-
кавою (Токайський Унiверситет, Канагава) Мiнi-
стром освiти, культури, спорту, науки i технологiй
Японiї була присуджена премiя в галузi науки i те-
хнiки за 2009 р.
К.П. Шамрай здiйснював активну педагогiчну,

науково-органiзацiйну, популяризаторську, гро-
мадську роботу. Вiн читав лекцiї у Київському
нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевчен-
ка, був вченим секретарем Наукової ради з про-

блеми “Фiзика плазми та плазмова електронiка”
Нацiональної академiї наук України, членом спе-
цiалiзованих рад, виховав ряд молодих вчених –
теоретикiв та експериментаторiв у галузi фiзики
плазми.
Скромнiсть та доброзичливiсть, глибокi знання

i широка ерудицiя, чуйнiсть та поряднiсть викли-
кали глибоку повагу та любов до Костянтина Па-
вловича з боку близьких, друзiв, колег. Його пе-
редчасна смерть – тяжка втрата для науки, для
наукової спiльноти. Свiтлу пам’ять про Костянти-
на Павловича Шамрая назавжди збережуть всi,
хто його знав.
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