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ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАН УКРАЇНИ
АНАТОЛIЙ МИКОЛАЙОВИЧ ПОГОРIЛИЙ
(до 70-рiччя вiд дня народження)

9 липня виповнюється сiмдесят рокiв вiдомому
вченому в галузi фiзики магнiтних явищ i радiо-
спектроскопiї тонких плiвок, Заслуженому дiячевi
науки i технiки України, лауреату Державної пре-
мiї Української РСР в галузi науки i технiки, лау-
реату премiї НАН України iменi I. Пулюя, члену-
кореспонденту НАН України Анатолiю Миколайо-
вичу Погорiлому.

А.М. Погорiлий закiнчив радiофiзичний фа-
культет Київського державного унiверситету iм.
Т.Г. Шевченка в 1964 роцi. Упродовж 1965–1990
рокiв пройшов шлях вiд iнженера до заступника
директора Iнституту металофiзики НАН України.

У 1995 роцi був одним iз органiзаторiв Iнститу-
ту магнетизму НАН України та МОН України i
до 2003 року був заступником директора з нау-
кових питань, а нинi – завiдувач вiддiлу фiзики
плiвок.

Першою науковою працею, яка показала неор-
динарнiсть пiдходу А.М. Погорiлого до розв’яза-
ння наукових проблем, була його дипломна робо-
та. За допомогою магнiтооптичного iнструмента-
рiю йому вдалося вiзуалiзувати параметричне збу-
дження спiнових хвиль у феромагнiтному середо-
вищi пiд час магнiтного резонансу при великих
потужностях надвисокочастотного випромiнюван-
ня. А.М. Погорiлий перший у свiтовiй практицi
дослiдив явище зв’язаних електронно-ядерних ко-
ливань у магнiтних плiвках в областi температур
рiдкого гелiю, започаткував дослiдження ядерно-
го резонансу у плiвках важких рiдкiсноземельних
магнетикiв та вивчив вплив квадрупольної взає-
модiї на особливостi спiнового вiдлуння в них. Вiн
вперше прямим методом (спiн-хвильового резонан-
су) вимiряв сталу магнiтної взаємодiї в аморфних
плiвках залiзо-тербiй i пiдтвердив iснуючi теоре-
тичнi моделi про суттєву роль iонiв залiза в таких
взаємодiях.

А.М. Погорiлий провiв дослiдження багатоша-
рових плiвок та плiвкових надструктур iз рiзно-
рiдних магнетикiв, якi дозволили йому виявити
особливу дiю межi подiлу на формування перпен-
дикулярної анiзотропiї такої композицiї. Останнi-
ми роками виконав низку пiонерських експери-
ментальних та теоретичних дослiджень явища гi-
гантського магнiтоопору в шаруватих та гранульо-
ваних магнiтних наноструктурах, а також коло-
сального магнiтоопору в тонких плiвках замiще-
них манганiтiв.
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Значне мiсце в науковiй дiяльностi А.М. Пого-
рiлого займають питання практичного використа-
ння одержаних результатiв фундаментальних до-
слiджень. Ним розробленi новi магнiтнi плiвковi
матерiали для пристроїв обробки та запам’ятову-
вання радiосигналiв, якi були впровадженi в си-
стемах спецiальної радiоелектронiки. Науковi до-
слiдження та практичнi розробки нових тонко-
плiвкових магнiтних матерiалiв, виконанi пiд ке-
рiвництвом А.М. Погорiлого, удостоєнi Державної
премiї Української РСР в галузi науки i технiки
за 1985 рiк. А.М. Погорiлий запропонував нову
технологiю одержання термостiйкого носiя магнi-
тного запису для аварiйних реєстраторiв з рекор-
дним значенням температури, при якiй зберiгає-
ться записана iнформацiя (700 ◦C). Ця техноло-
гiя була впроваджена у виробництво в Головному
науково-дослiдному iнститутi авiацiйної промисло-
востi “Електронмаш”. За участю А.М. Погорiлого
розроблено новi технологiї створення багатошаро-
вих та модульованих плiвкових структур перехi-
дних та благородних металiв для систем надвисо-
кощiльного запису iнформацiї, а також техноло-
гiю виготовлення гранульованих магнiтних плiвок
з унiкальними магнiтними та магнiторезистивни-
ми властивостями для надчутливих датчикiв ма-
гнiтних полiв.

Останнiм часом А.М. Погорiлий значну увагу
придiляє дослiдженню та впровадженню нанома-
терiалiв для спiнтронiки. За його iнiцiативою у вiд-
дiлi фiзики плiвок Iнституту магнетизму створе-
но лабораторiю матерiалiв спiнтронiки та на фiзи-
чному факультетi Київського нацiонального унi-
верситету iменi Тараса Шевченка з 2007 року чи-
тається новий курс лекцiй з спiнтронiки. У пе-
рiод з 2007 до 2013 року А.М. Погорiлий разом
iз спiвробiтниками вiддiлу фiзики плiвок i вчени-
ми iнших iнститутiв НАН України та унiверсите-
тiв США i Великої Британiї виконав низку науко-
вих робiт зi створення новiтнiх магнiтних матерi-
алiв, що можуть знайти застосування як у спiн-
тронiцi, так i в технiцi надвисоких частот. Зокре-
ма, слiд вiдзначити роботи щодо створення ба-
гатошарових плiвкових магнiтних наноструктур
на основi рiдкiсноземельних та перехiдних еле-
ментiв з пiдвищеною намагнiченiстю та високим
ступенем спiнової поляризацiї електронiв. Остан-
нiм часом А.М. Погорiлий виконав низку робiт
по розробцi та дослiдженню середовищ з вiд’єм-

ним показником заломлення у дiапазонi мiлiме-
трових хвиль, що отримали значний мiжнародний
резонанс.

Високий рiвень наукових досягнень значною мi-
рою є результатом того, що А.М. Погорiлий постiй-
но придiляє велику увагу створенню нового обла-
днання як для отримання нових тонкоплiвкових
матерiалiв, так i для їх дослiдження.

Наукова дiяльнiсть А.М. Погорiлого в галузi
фiзики плiвок добре вiдома в мiжнародних нау-
кових колах: вiн є постiйним учасником мiжна-
родних конференцiй з проблем магнетизму i фi-
зики плiвок, неодноразово виїжджав за кордон
з доповiдями та для проведення спiльних дослi-
джень. Спiвробiтничає з вченими США, Нiмеч-
чини, Францiї, Великої Британiї, Росiї. Яскравим
свiдченням успiшної спiвпрацi є спiльнi науковi
проекти INТАS, СRDF та STCU, якi виконувались
i виконуються пiд його керiвництвом, та численнi
публiкацiї у всесвiтньо знаних мiжнародних нау-
кових виданнях. Анатолiй Миколайович є спiвав-
тором понад 180 наукових праць, вiн має 30 ав-
торських свiдоцтв та патентiв на винаходи щодо
використання розроблених нових матерiалiв у ра-
дiоелектронiцi та приладобудуваннi.

Багато уваги А.М. Погорiлий придiляє пiдго-
товцi наукових кадрiв. Вiн пiдготував 20 канди-
датiв та 7 докторiв наук, є одним iз органiзато-
рiв Вiддiлення цiльової пiдготовки Київського на-
цiонального унiверситету при НАН України, впро-
довж 15 рокiв читає спецiальнi курси по магнети-
зму на фiзичному та радiофiзичному факультетах
Київського нацiонального унiверситету iменi Тара-
са Шевченка. Разом з колегами з цього ж унiверси-
тету протягом 2006–2008 рокiв видав навчальнi по-
сiбники з загальної фiзики та матерiалознавства.

А.М. Погорiлий є членом Українського та Аме-
риканського фiзичних товариств, членом редколе-
гiї Українського фiзичного журналу та входить до
складу Спецiалiзованих рад Iнституту магнетизму
та Iнституту металофiзики з захисту докторських
та кандидатських дисертацiй. У 1998 роцi його
обрано Президентом Українського нацiонального
комiтету Мiжнародного радiосоюзу (URSI).

Анатолiй Миколайович – учасник лiквiдацiї на-
слiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС (виконував
обов’язки начальника штабу АН України), нагоро-
джений подякою Урядової комiсiї СРСР та меда-
ллю з нагоди 20-рiччя аварiї.
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У 1998 роцi А.М. Погорiлому присвоєно почесне
звання “Заслужений дiяч науки i технiки України”.

У 2000 роцi Анатолiй Миколайович обраний
членом-кореспондентом НАН України за спецiаль-
нiстю “Фiзика магнiтних явищ”.

У 2009 роцi за роботи з дослiдження багатоша-
рових плiвок з неiдеальним iнтерфейсом А.М. По-
горiлому разом iз В.Ф. Лосем та Я.Б. Базалiєм
присуджена премiя НАН України iм. I. Пулюя.

На даний час А.М. Погорiлий продовжує плiдно
працювати, керуючи та виконуючи низку фунда-
ментальних та прикладних проектiв з українським
та мiжнародним фiнансуванням.

Успiхи Анатолiя Миколайовича, його колег i
учнiв значною мiрою визначаються i чудовими осо-
бистими якостями вченого: його чуйнiстю, добро-
зичливiстю, готовнiстю подiлитися своїми знання-
ми i досвiдом. Друзi, колеги, учнi щиро вiтають
Анатолiя Миколайовича з ювiлеєм i бажають йо-
му мiцного здоров’я, творчої наснаги, натхнення i
нових яскравих результатiв.

В.М. ЛОКТЄВ, В.Г. БАР’ЯХТАР,
А.Г. БIЛОУС, Ю.I. ГОРОБЕЦЬ,

С.М. РЯБЧЕНКО, I.В. ЛЕЖНЕНКО,
А.О. ХРЕБТОВ, О.I. ТОВСТОЛИТКIН
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