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МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ НАХОДКIН

25 сiчня 2015 року виповнюється 90 рокiв Миколi
Григоровичу Находкiну – видатному українському
вченому-фiзику, академiку НАН України, Заслуженому дiячу науки i технiки, лауреату Державних премiй України в галузi науки i технiки.
М.Г. Находкiн народився 25 сiчня 1925 року в с.
Прохорiвка неподалiк вiд Канева в родинi лiкаря.
Як вiдомо, в серединi ХIХ столiття в Прохорiвцi
був маєток першого ректора Київського унiверситету М.О. Максимовича.
Весь трудовий шлях Миколи Григоровича нерозривно пов’язаний з Київським унiверситетом iменi Тараса Шевченка. Пiсля закiнчення фiзичного
факультету в 1950 р. вiн вступив до аспiрантури, в
1954 р. захистив кандидатську дисертацiю “Исследование вторичной эмиссии некоторых металлов и
полупроводников”. Науковим керiвником цiєї роботи був Н.Д. Моргулiс – член-кореспондент АН
УРСР, засновник київської школи фiзичної електронiки. В 1966 р. Микола Григорович захистив
докторську дисертацiю “Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в
тонком слое”. В 1973 р. його було обрано членомкореспондентом Академiї наук УРСР, а в 1990 р. –
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дiйсним членом АН України (за спецiальнiстю “радiофiзика”).
Вже в 1952 р. М.Г. Находкiн починає працювати викладачем кафедри електронiки, очолюваної
Н.Д. Моргулiсом. В тому самому роцi на базi цiєї
кафедри було створено радiофiзичний факультет.
В 1972 р. М.Г. Находкiн органiзовує на радiофiзичному факультетi кафедру крiогенної та мiкроелектронiки (нинi – кафедра нанофiзики та наноелектронiки), яку очолював протягом 26 рокiв.
За його iнiцiативою при кафедрi були вiдкритi двi
науковi лабораторiї (електронної спектроскопiї i
оптичної обробки iнформацiї та теорiї середовищ).
У 1981 р. було вiдкрито фiлiю кафедри на базi
Київського виробничого об’єднання iм. С.П. Корольова, у 1989 р. – фiлiю кафедри з високотемпературної надпровiдностi на базi Iнституту металофiзики АН УРСР.
В 1972 р. М.Г. Находкiна було обрано деканом радiофiзичного факультету (з 2014 р. – факультет радiофiзики, електронiки та комп’ютерних систем) Київського державного унiверситету
iм. Т.Г. Шевченка (нинi – Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка). На цiй
посадi вiн пропрацював 19 рокiв. Як керiвник вiн
створив високоефективну команду однодумцiв, до
якої входили, зокрема, його заступники П.С. Куц
та П.В. Мельник, завiдувачi кафедр Д.О. Городецький, В.В. Данилов, С.М. Левитський, В.I. Стрiха, Ю.I. Чутов. За його iнiцiативи на радiофiзичному факультетi було органiзовано кафедру медичної радiофiзики (її очолив учень Миколи Григоровича М.К. Новоселець) та спецiальний факультет з перепiдготовки кадрiв у галузi функцiональної електронiки та високотемпературної надпровiдностi. До викладання на факультетi було
залучено провiдних фахiвцiв АН УРСР, зокрема, академiкiв В.Г. Бар’яхтара, М.С. Бродина,
А.Г. Наумовця, членiв-кореспондентiв М.О. Кривоглаза, В.Г. Литовченка, Е.Г. Петрова, С.М. Рябченка, М.С. Соскiна, П.I. Фомiна, М.К. Шейнкмана. Стиль роботи i традицiї факультету, сформованi в той час, значною мiрою збереглися дотепер.
В центрi професiйних iнтересiв Миколи Григоровича завжди перебувала наука. Початок його
творчого шляху пов’язаний iз вивченням вторин-
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ної електронної емiсiї в тонких шарах металiв i напiвпровiдникiв. Метою цiєї роботи була розробка
ефективних емiтерiв – надзвичайно важлива задача для вакуумної та газової електронiки, якi на той
час були базою радiоелектронiки взагалi. Займався
вiн i оксидними катодами (спiльно з Г.О. Зиковим).
Пiзнiше, також спiльно з Г.О. Зиковим, М.Г. Находкiн створив лазерний мас-спектрометр – унiкальний iнструмент, що дозволяє виконувати аналiз складу малих кiлькостей речовини. За допомогою цього приладу була, зокрема, доведена автентичнiсть Київських глаголiчних листкiв – вiдомої
пам’ятки давньої вiтчизняної писемностi.
Наступний етап наукової роботи М.Г. Находкiна – це дослiдження емiсiї електронiв з тонких
плiвок, зумовленої м’яким рентгенiвським випромiнюванням. Микола Григорович був пiонером у
дослiдженнi диференцiальних характеристик (спектрiв) як вторинно-електронної, так i рентгенiвської фото-електронної емiсiї (спiльно з П.В. Мельником). Тодi ж вiн починає тривалий цикл робiт з
дослiдження термопластикiв та розробки методiв
запису iнформацiї на носiях, що не мiстять срiбла
(разом з М.Г. Кувшинським). У 1962–1995 рр. ним
проводились роботи з вивчення фундаментальних
закономiрностей поверхневого масопереносу, кiнетики електронних процесiв на поверхнi i в приповерхневих шарах твердих тiл. Були визначенi вiдмiнностi кiнетичних явищ на поверхнi i в об’ємi
твердого тiла та розкрита їхня фiзична природа.
Потреби розвитку мiкроелектронiки зумовили
цикл робiт М.Г. Находкiна з дослiдження структури тонких плiвок, зокрема, в залежностi вiд
умов їх вирощування. Спiвавторами цих робiт були А.I. Новосельська та О.Ф. Бардамiд. Вiдповiдна
публiкацiя залишається однiєю з найбiльш цитованих у творчому доробку Миколи Григоровича.
Розвиток методiв дiагностики поверхнi твердих тiл потребував детального дослiдження довжин вiльного пробiгу електронiв, зумовлених непружними взаємодiями з електронною пiдсистемою поверхнi. Таку роботу М.Г. Находкiн разом
з Ю.М. Криньком, Д.I. Шекою та О.М. Воскобойниковим виконав у 1980–1990 рр.
З початку 80-х рр. Микола Григорович разом
I.П. Ковалем розробив новий експериментальний
метод дiагностики поверхнi твердих тiл – метод
iонiзацiйної спектроскопiї, який сьогоднi посiв гiдне мiсце в арсеналi дослiдникiв.
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В серединi 90-х рр. М.Г. Находкiн разом з
I.В. Любинецьким створив перший в Українi надвисоковакуумний тунельний мiкроскоп з атомною роздiльною здатнiстю. Спiльно з С.Ю. Булавенком за допомогою цього iнструмента було вперше дослiджено тонкi деталi розташування атомiв
водню, адсорбованого на поверхню кремнiю.
Микола Григорович керував творчими колективами фiзикiв-науковцiв України, якi працювали
над розв’язанням проблеми “Фiзико-хiмiчнi, структурнi та емiсiйнi властивостi тонких плiвок i поверхнi твердого тiла”. Тривалий час разом iз Нобелiвським лауреатом Ж.I. Алфьоровим очолював
українсько-росiйську програму з наноелектронiки.
У 1970 р. М.Г. Находкiн став лауреатом Державної премiї УРСР у галузi науки й технiки за цикл
робiт, пов’язаний з термопластичним записом iнформацiї. В 1997 р. вiн удостоєний Державної премiї України в галузi науки й технiки за цикл робiт
iз дослiдження низки нових ефектiв на поверхнi
твердого тiла, зокрема, ефекту iнтерференцiї каналiв пружного та непружного розсiяння електронiв середнiх енергiй, використання яких дозволило
розробити новi методи дiагностики поверхонь.
Результатом багаторiчної наукової роботи Миколи Григоровича є формування очолюваної ним
наукової школи “Емiсiйна електронiка та електронна спектроскопiя”, яка продовжує традицiю школи фiзичної електронiки Н.Д. Моргулiса. Напрямки дослiджень представникiв цiєї школи охоплюють процеси взаємодiї електронiв та
квантiв ультрафiолетового та м’якого рентгенiвського випромiнювання з твердим тiлом, вторинну електронну емiсiю, електронну спектроскопiю,
мас-спектрометрiю, формування структури тонких плiвок, термоемiсiю напiвпровiдникiв та оксидних катодiв, тунельну скануючу мiкроскопiю та
дiагностику наноструктур.
В науковому доробку М.Г. Находкiна бiльш нiж
350 наукових праць, 41 авторське свiдоцтво. За
участю Миколи Григоровича та пiд його редакцiєю видано 3 монографiї 1 .
1

Лазеры в криминалистике и судебных экспертизах, под
ред. Н.Г. Находкина, В.И. Гончаренко (Вища школа, К.,
1986), 31 с.; Атлас ионизационных спектров, под ред.
д.ф.м.н. Н.Г. Находкина (Вища школа, К., 1989), 232 с.;
Ионизационная спектроскопия, под ред. акад. Н.Г. Находкина (Либiдь, Київ, 1992), 212 с.
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Багато сил та енергiї М.Г. Находкiн вiддає науково-органiзацiйнiй дiяльностi. При цьому вiн вмiє
мислити масштабами не окремої наукової чи освiтньої установи, а країни як такої. Микола Григорович був одним з iнiцiаторiв створення та головою Нацiональної ради з питань науки та технологiй, одним iз засновникiв та першим президентом Українського комiтету радiосоюзу (вiддiлення URSI). М.Г. Находкiн 6 рокiв був заступником Голови науково-технiчної ради Мiнiстерства
вищої та середньої спецiальної освiти УРСР (наказ № 323 вiд 12.09.1978 р.), членом секцiї Комiтету з Державних премiй УРСР (з 1973 р.), головою секцiї та членом президiї цього комiтету (з
1981 р.). Був членом Головної Ради ВАК Кабiнету мiнiстрiв України (наказ № 1 вiд 04.01.1993 р.),
головою та членом експертної ради ВАК України.
М.Г. Находкiн є членом редколегiї “Українського
фiзичного журналу”, входив до складу редколегiї “Журнала научной и прикладной фотографии
и кинематографии” (видання АН СРСР), збiрникiв “Квантова електронiка”, “Фiзика напiвпровiдникiв i дiелектрикiв”, “Фiзична електронiка”, був у
складi редколегiї “Вiсника Київського унiверситету” (до 1990 р.). Вiн був засновником та впродовж
20 рокiв головним редактором мiжвiдомчого збiрника “Фундаментальные основы оптической памяти и среды”.
Микола Григорович був членом Наукових рад
з фiзичної електронiки та голографiї АН СРСР,
декiлькох секцiй АН УРСР, науковим керiвником декiлькох мiжвiдомчих наукових програм та
програм Мiносвiти України. Нинi вiн є членом
президiї Вiддiлення фiзики та астрономiї НАН
України.
Микола Григорович як викладач вмiє донести
до студентiв найскладнiший матерiал, будує навчальний процес з опорою на наукову роботу. I
в цьому планi вiн розвиває традицiї, започаткованi Н.Д. Моргулiсом. Протягом кiлькох десятирiч вiн читає на факультетi нормативний курс
“Атомна фiзика”, спецкурс “Фiзичнi основи мiкроелектронiки”. В рiзний час читав також спецкурси “Електрика”, “Оптика”, “Фiзична електронiка” (для студентiв кафедри фiзики напiвпровiдникiв; цей курс М.Г. Находкiн спецiально пiдготував на прохання тодiшнього завiдувача цiєї кафедри академiка В.Є. Лашкарьова), “Розрахунок
електронних лiнз”, “Електронна оптика”, “Фiзика
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тонких плiвок”. Багатющий викладацький досвiд
М.Г. Находкiна втiлений у трьох пiдручниках 2 та
двох навчальних посiбниках 3 , якi користуються
великою популярнiстю i у студентiв, i у колег по
роботi.
М.Г. Находкiн придiляє велику увагу пiдготовцi кадрiв вищої квалiфiкацiї, працює з молодими
науковцями як факультету, так i iнших регiонiв
України та держав СНД. Серед його учнiв 5 докторiв та 29 кандидатiв наук, лауреати Державних
премiй України в галузi науки i технiки.
Заслуги Миколи Григоровича вiдзначенi орденом “Знак почета”, медалями, Почесними грамотами Президiї Верховної Ради УРСР та Верховної Ради України (2002 р.), Почесною грамотою
Кабiнету мiнiстрiв України (2004 р.), орденом “За
заслуги” II та III ступеня та вiдзнакою НАН України. В 1995 р. Миколi Григоровичу присвоєно звання “Заслужений дiяч науки i технiки”. В 1999 р.
вiн став Заслуженим професором Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. На його честь надано iм’я малiй планетi 8065
Nakhodkin=1979 FD3 (1989 р.).
Микола Григорович – надзвичайно сильна i мудра людина, прекрасний керiвник i органiзатор,
носiй високих моральних якостей.
Бажаємо Миколi Григоровичу Находкiну мiцного здоров’я, творчого натхнення, успiхiв у роботi
та гiдних учнiв.
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М.Г. Находкiн, Д.I. Шека Фiзичнi основи мiкро- та
наноелектронiки (Видавничо-полiграфiчний центр “Київський унiверситет”, Київ, 2005), 431 с.; М.Г. Находкiн, Ф.Ф. Сизов, Елементи функцiональної електронiки
(ВПФ УкрIНТЕI, Київ, 2002); М.Г. Находкiн, Н.П. Харченко, Атомна фiзика (Видавничо-полiграфiчний центр
“Київський унiверситет”, Київ, 2012), 551 с.
М.Г. Находкiн, А.Г. Наумовець, С.М. Рябченко, Тим,
хто торує свiй шлях у науку (Видавничо-полiграфiчний
центр “Київський унiверситет”, Київ, 2008); М.Г. Находкiн, П.В. Мельник, А.О. Голобородько, Задачi з курсу фiзичних основ мiкро- та наноелектронiки (Видавничополiграфiчний центр “Київський унiверситет”, Київ,
2014), 378 с.

9

