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25 сiчня 2015 року академiк НАН України, заслужений професор Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, патрiарх української фiзичної спiльноти Микола Григорович Находкiн вiдзначає своє 90-рiччя.
Варто тiльки пригадати, яким буремним був цей
перiод в iсторiї, щоб уявити, скiльки рiзних подiй
довелося побачити i пережити Миколi Григоровичу на своєму вiку. Нам пощастило, що вiд свого
дiда, Олексiя Павловича Шереметьєва, який завiдував фiзичним кабiнетом ще в Київському унiверситетi iм. Святого Володимира, вiн унаслiдував iнтерес до фiзики. Навчання Миколи Григоровича в Київському державному унiверситетi iменi Тараса Шевченка припало на голоднi i напiвголоднi першi повоєннi роки. Закiнчивши унiверситет, а потiм аспiрантуру пiд керiвництвом членакореспондента АН УРСР, професора Наума Давидовича Моргулiса, Микола Григорович залишився
в КДУ в ролi викладача, дослiдника i вихователя
молодих кадрiв у галузi фiзичної електронiки.
Першим напрямом його дослiджень була вторинна електронна емiсiя. Миколi Григоровичу належить заслуга розвитку iонiзацiйної електронної
спектроскопiї. Її детальну розробку i введення в
практику елементного аналiзу поверхонь вiн завершив виданням унiкального довiдника – атласа iонiзацiйних спектрiв. З розвитком фiзичної
електронiки, яка традицiйно була орiєнтована на
створення катодiв рiзних типiв i дослiдження
низькотемпературної плазми, Микола Григорович
одним iз перших пiдключався до розроблення нових напрямiв – крiогенної електронiки, мiкроелектронiки i, в останнi десятирiччя, наноелектронiки.
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Зокрема, вiн iнiцiював створення першого в Українi надвисоковакуумного тунельного сканувального мiкроскопа, що вiзуалiзує структуру поверхонь
з атомним роздiленням. Вiн також багато займався
пошуком нових середовищ для запису iнформацiї.
У кожний iз згаданих напрямiв Микола Григорович зробив вагомий i визнаний творчий внесок.
Вiн багато рокiв був деканом радiофiзичного
факультету Київського унiверситету iменi Тараса
Шевченка i досi невтомно працює на нивi вищої
освiти. Сотнi висококвалiфiкованих спецiалiстiв у
рiзних галузях електронiки є його вихованцями i
плiдно працюють в багатьох наукових установах,
унiверситетах i на пiдприємствах. Миколi Григоровичу притаманна широка ерудицiя, а його особиста бiблiотека налiчує тисячi книг не тiльки з
фiзики, а й з iнших галузей природознавства, а
також фiлософiї та iсторiї. Його ставлення до iнших людей можна характеризувати як вимогливу
доброту. Вiн охоче пiдтримував i пiдтримує багатьох гiдних людей. На всiх наукових зiбраннях Микола Григорович є активним учасником дискусiй,
його зауваження принциповi i часто гостро критичнi, але конструктивнi i продиктованi прагненням пiдказати i пiдтримати кориснi iдеї, прискорити застосування наукових результатiв у практицi,
змiцнити зв’язки науки з освiтою i потребами економiки України.
Автори статей, що публiкуються в УФЖ № 1 та
№ 2 2015 р., з почуттям глибокої поваги присвячують їх Миколi Григоровичу Находкiну, вiтають
його з ювiлеєм i щиро бажають йому здоров’я, багатьох лiт життя, нових успiхiв на нивi науки i
освiти.
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