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ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ ТОМЧУК
(до 80-рiччя вiд дня народження)

2 сiчня 2014 р. виповнилося 80 рокiв вiд дня на-
родження видатного вченого, визначного фахiвця
в галузi теоретичної фiзики, члена-кореспондента
НАН України Петра Михайловича Томчука.

П.М. Томчук народився в селi Коцюбинцi Копи-
чинського району Тернопiльської областi в селян-
ськiй родинi. Крiм Петра, у сiм’ї був ще один син i
донька. Батько Петра Михайловича, пiсля повер-
нення з вiйни, працював у мiсцевому колгоспi, та
незабаром, у 1950 р., помер. Мати, брат i сестра
також трудилися у колгоспi.

У 1941 р. хлопець починає навчання у Коцюбин-
ськiй семирiчнiй школi, пiсля закiнчення якої у
1949 р. вступає навчатися до 8-го класу Копи-
чинської середньої школи. Закiнчивши школу у
1952 р., Петро Михайлович успiшно складає всту-
пнi iспити на фiзичне вiддiлення фiзико-матема-
тичного факультету Чернiвецького унiверситету.

Закiнчив П.М. Томчук фiзико-математичний
факультет Чернiвецького державного унiверсите-

ту у 1957 р з вiдзнакою. У цьому ж роцi вiн всту-
пає до аспiрантури IФ НАН України на спецiаль-
нiсть “теоретична фiзика”. У 1962 р. захистив кан-
дидатську дисертацiю, а в 1972 р. – докторську. З
1973 р. вiн очолює вiддiл теоретичної фiзики IФ
НАН України.

У цьому ж 1973 р. Петро Михайлович одружив-
ся з Леонiдою Василiвною Левчук, науковим спiв-
робiтником Iнституту ядерних дослiджень Акаде-
мiї наук УРСР. 1974 р. в сiм’ї народився син Бог-
дан, якого з 6-лiтнього вiку Петро Михайлович ви-
ховував самостiйно (1980 р. дружина Леонiда по-
мерла).

У 1980 р. П.М. Томчуку присвоєно звання про-
фесора, а в 1997 р. – почесне звання “Заслужений
дiяч науки i технiки України”.

У 2000 р. П.М. Томчука обрано членом-корес-
пондентом Нацiональної академiї наук України.
П.М. Томчук – лауреат державних премiй України
у галузi науки i технiки за 1986 i 1995 рр.

Петра Михайловича Томчука обрано почесним
доктором (honoris causa) Чернiвецького Нацiо-
нального унiверситету iм. Ю.Федьковича (2009 р.),
Iнституту теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбо-
ва НАН України (2013 р.).

П.М. Томчук рiзностороннiй фiзик-теоретик.
Основними напрямками його дiяльностi є фiзика
напiвпровiдникiв, металiв, рiдких кристалiв, бiоло-
гiчних молекулярних структур. Вiдповiдно, вагомi
досягнення стосуються таких чотирьох напрямкiв:

1. Металевi наночастки i їх ансамблi. За-
пропоновано, обґрунтовано i використано для по-
яснення конкретних ефектiв концепцiю гарячих
електронiв у металевих наночастинках. На її осно-
вi побудовано теорiю нелiнiйних вольт-амперних
характеристик, а також теорiю електронної i фо-
тонної емiсiї iз острiвцевих металевих плiвок при



струмовому або лазерному розiгрiвi електронiв
(Державна премiя за 1986 р.).

Побудовано теорiю оптичного поглинання ма-
лими металевими частинками. Показано аномаль-
но високу чутливiсть поглинання в iнфрачервоно-
му дiапазонi до форми металевих наночастинок.
Встановлено залежнiсть ширини плазмових резо-
нансiв вiд форми металевих наночастинок, а та-
кож характер сил, якi дiють на такi частинки з бо-
ку лазерних пучкiв. Це теорiя електрон-ґраткового
енергообмiну в металевих наночастинках. Теорiю
побудовано як для об’ємного, так i для поверхне-
вого електрон-ґраткового енергообмiну. Встанов-
лено характернi особливостi енергообмiну наноча-
стинок, розмiри яких меншi вiд довжини вiльного
пробiгу електрона в масивному металi.

Результати П.М. Томчука, якi стосуються нано-
фiзики, викликали великий резонанс i широко ци-
туються в мiжнароднiй науковiй лiтературi.

2. Напiвпровiдники. Для напiвпровiдникiв з
рiзними зонними структурами, в яких домiнують
мiжелектроннi (мiждiрковi) зiткнення, побудова-
но теорiю нерiвноважних кiнетичних i флуктуа-
цiйних процесiв. Побудовано теорiю суперґраток
на гарячих електронах у багатодолинних напiв-
провiдниках i гарячих магнонах у феромагнi-
тних напiвпровiдниках. Розвинуто аналiтичний
метод розрахунку флуктуацiй i iнтенсивностi
розсiяння хвиль флуктуацiями в нерiвноважних
електрон-фотонних системах. Запропоновано но-
вий метод для знаходження поглинання (випро-
мiнювання) свiтла вiльними електронами в ба-
гатодолинних напiвпровiдниках, що ґрунтується
на виведеннi i використаннi кiнетичного рiвня-
ння, в якому враховується вплив електрома-
гнiтної хвилi на акт розсiяння в iнтегралi зi-
ткнень. На його основi побудовано теорiю поляри-
зацiйних залежностей спонтанного випромiнюва-
ння гарячих електронiв у напiвпровiдниках типу
𝑛-Ge, 𝑛-Si.

Запропоновано фiзичну модель i на її основi по-
будовано теорiю деградацiї фотодiодiв (Державна
премiя за 1995 р.).

Створено теорiю оптоакустичного ефекту в про-
зорих матрицях з непрозорими кластерами.

3. Рiдкi кристали. Запропоновано новий метод
i на його основi побудовано теорiю дисипативних
структур у рiдких кристалах – це теорiя рiдкого
кристала, який мiстить макрокластери. Пояснено
вiдомi i передбачено новi надмолекулярнi структу-
ри, iндукованi в рiдкому кристалi введеними ма-
крокластерами. Передбачено також низку нових
фiзичних ефектiв, якi знайшли експериментальне
пiдтвердження (наприклад, “орiєнтацiйний” меха-
нiзм утворення ефективної маси йона в рiдкому
кристалi, аномально високий квантовий вихiд фо-
тойонiзацiї домiшки в рiдкому кристалi).

4. Ланцюжковi молекулярнi структури з
водневими зв’язками. Запропоновано модель
протонного полярона i побудовано теорiю протон-
ної провiдностi вздовж молекулярних ланцюжкiв
з водневими зв’язками – це теорiя когерентної
тунельної переполяризацiї в таких ланцюжкових
структурах. Запропоновано теорiю трансмембран-
ного протонного переносу в бiологiчних системах.

П.М. Томчук проводить велику науково-виховну
i науково-органiзацiйну роботу. Так, 16 його учнiв
захистили пiд його керiвництвом кандидатськi ди-
сертацiї, а сiм з них стали докторами наук. Вiн ро-
бить великий внесок в атестацiю наукових кадрiв
вищої квалiфiкацiї. З 1993 по 1996 рр. та з 2002
по 2005 рр. П.М. Томчук був головою експертної
ради з фiзики ВАКу України.

Для П.М. Томчука як теоретика характерна
тiсна спiвпраця з експериментаторами. Значна
частина його робiт виконана у спiвавторствi з
фiзиками-експериментаторами.

П.М. Томчуком опублiковано три монографiї та
бiльше 230 наукових робiт в українськiй i мiжна-
роднiй перiодицi.

Петро Михайлович – людина з високим вiдчу-
ттям громадянського обов’язку; йому притаманнi
людськi чесноти, якi високо цiнуються всiма, хто
його знає.

Петру Михайловичу Томчуку щиро зичимо мiц-
ного здоров’я, творчої наснаги i добра.
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