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Від створення штучних матеріалів
до освоєння квантового світу
До 60річчя Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
У жовтні минулого року Інсти
туту фізики напівпровідників ім.
В.Є. Лашкарьова виповнилося 60
років. То були часи бурхливого роз
витку фізики та техніки напівпро
відників в Україні, а також ство
рення науководослідних та вироб
ничих організацій у всьому світі.
Наприклад, у США у 1957 р. було
створено Shockley Semiconductor
Laboratory (Beckman Instruments),
у 1960 р. — Fairchild Semiconductor
Corporation, у 1961 р. — Amelco,
яка пізнше перетворилася на Tele
dyne Semiconductor, у 1964 р. —
Union Carbide Electronics, у 1967 р.
— Intel (Integral Electronics). У
Європі крім відомих фірм, таких як
Сіменс (Siemens) чи Філіпс
(Philips), напівпровідниками опіку
валися й опікуються, головно,
університети. Наприклад, в Австрії
Інститут мікроелектроніки створе
но при Віденському технічному
університеті. У Китаї було створе
но Інститут напівпровідників у
Тяньцзині (1959) та Інститут напів
провідників Китайської академії
наук (1960). І це далеко не повний
перелік.
50ті роки ХХ ст. можна вва
жати добою народження сучас
ної фізики напівпровідників. І
кожне подальше десятиліття оз
наменовувалося певним висхід
ним витком розвитку.
60—70ті роки — період ство
рення штучних матеріалів:
інтеркаляційних сполук, дво
вимірних надґраток і гетерост
руктур, одновимірних кванто
вих дротів і нульвимірних кван
тових точок (КТ).
У 80ті роки, завдяки штучно
створеним матеріалам було від
крито цілу низку фундаменталь
них ефектів — спостереження
цілочислового і дробового кван
тового ефекту Холла, відкриття
особливого стану двовимірних
електронів, елементарні збуд

ження яких є квазічастинками з
дробовим зарядом.
90ті роки — перехід у кванто
вий світ нанометрових мас
штабів, що дозволило спостеріга
ти фундаментальне квантове об
меження, явища інтерференції,
одноелектронні явища тощо.
Початок ХХІ ст. ознаменував
ся відкриттям нового класу 2D
матеріалів: графену і споріднених
одношарових сполук, розвитком
міждисциплінарних досліджень.
Великий внесок у створення
й організацію діяльності Інсти
туту зробили перші керівники
науководослідних відділів і ла
бораторій, створених у 1960—
1961 рр.: доктори фізикомате
матичних наук М.Ф. Дейген та
В.І. Ляшенко, кандидати фізи
коматематичних наук М.П. Ли
сиця, О.Г. Міселюк, Е.Й. Рашба,
О.В. Снітко та Г.А. Федорус,
кандидат технічних наук С.В.
Свєчніков та кандидат хімічних
наук І.Б. Мізецька,
До 60річчя ІФН разом з Ви
давничим домом «Академперіо
дика» видано книгу «Інститут
фізики напівпровідників ім. В.Є.
Лашкарьова НАН України.
1960—2020». Редколегія: О.Є.
Бєляєв (голова), В.П. Кладько
(заступник голови), П.С. Смер
тенко (відповідальний секретар),
В.С. Солнцев, Т.А. Кінько, Ю.П.
Кияк; НАН України, Інститут
фізики напівпровідників ім. В.Є.
Лашкарьова. — Київ : Академ
періодика, 2020. — 290 с.
У монографії йдеться про
історію створення Інституту, йо
го розвиток, наукові школи,
міжнародні зв’язки, прикладні
напрями роботи та перспективи.
Увагу зосереджено на шести
наукових школах ІФН: фізики
напівпровідників (засновник –
академік АН УРСР В.Є. Лашка
рьов), теорії фізики напівпро
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відників (засновник – академік
АН УРСР С.І. Пекар), радіоспе
ктроскопії (засновник – чл.
кор. АН УРСР М.Ф. Дейген),
фізики поверхні напівпровід
ників (засновники – проф. В.І.
Ляшенко, академік АН УРСР
О.В. Снітко, чл.кор. НАН Ук
раїни В.Г. Литовченко), оптики і
спектроскопії напівпровідників
(засновник – академік АН
УРСР М.П. Лисиця) та оптоеле
ктроніки (засновник – академік
АН УРСР С.В. Свєчніков). На
ведено відомості про кожну
школу, хронологію їх становлен
ня й діяльності, наукові досяг
нення, відомості про зв’язки
учитель — учень, співпрацю із
закладами вищої освіти, окре
мих представників шкіл та ви
брані роботи. Ці школи вихова
ли плеяду видатних фізиків, які
працювали та працюють не
тільки на теренах України, а й
далеко за її межами.
Дослідження в Інституті про
водилися на кількох напрямах:
металургія напівпровідників, на
півпровідникові прилади, зовніш

ній вплив на характеристики та
параметри напівпровідників, оп
тичні явища у напівпровідниках.
Ці роботи дали змогу створити
продукцію, до якої належать тех
нологічні розробки (передусім з
вирощування кристалів), сенсори
та прилади, сонячні елементи,
освітлювальні системи, а також
сервісні послуги. ІФН досяг ви
датних результатів у впровадженні
своїх розробок. За роки діяльності
до 1990 р. було виконано понад
100 проєктів для потреб військо
вих і цивільних підприємств.
Після 1990 р. кількість проєктів
сягнула 1000 — за 30 років, зокре
ма, й завдяки міжнародним про
грамам: STCU, CRDF, NATO
SfPS, «Горизонт 2020» та ін.
Петро СМЕРТЕНКО,
Національний координатор
програми EUREKA
з 1999 року по 2011 рік,
В’ячеслав СОЛНЦЕВ,
Інститут фізики
напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова
НАН України

Із чого складається
індекс щастя?
«Світове дослідження цін
ностей» — довгостроковий
проєкт, започаткований 1981
року професором Рональдом
Інглхартом з Мічиганського
університету (США) на базі
Європейського дослідження
цінностей, що став одним із
найавторитетніших міжна
родних досліджень, яке охоп
лює майже 120 країн світу і
майже 95% його населення,
Україна долучилася до «Сві
тового дослідження ціннос
тей» у 1999 році. У нашій країні
воно проводилося в 2006 та
2011 роках. Від останньої дати
до нинішнього дослідження
минуло 9 років, за цей час
відбулося чимало значущих
подій, які могли вплинути на
позицію громадян.
Як зазначають організато
ри, за ці роки в Україні, не
зважаючи на труднощі і на
чимало складних і трагічних
подій, всетаки зросла частка
людей, які почувають себе
щасливими! Від 68% до
78,3%.
Як показало дослідження,
українці стали більш толе
рантними до людей з ВІЛ (ча
стка тих, хто не хотів би жити
поряд з ними, знизилась з
52% до 36,4%) і до ЛГБТ
(відповідна частка знизилась
з 62% до 44,8%).
Опитування засвідчило та
кож більш позитивне став
лення українців до принци
пів гендерної рівності. При
міром, 55,1% респондентів
виявили незгоду з тим, що
чоловіки — кращі політичні
лідери, ніж жінки. Дев’ять
років тому такої ж думки до
тримувалося 48%.
Метою проекту є оцінка
того, який вплив стабільні
погляди або зміна цінностей
у часі здійснює на соціаль
ний, політичний та еконо
мічний розвиток країн та
суспільств.

ПРЕМІЇ
арактерними особливостя
ми останніх років, і особли
во минулого – є робота над
спільною темою учених кількох
наукових установ, розміщених в
різних містах України, а також
ширша співпраця академічних
інститутів та університетів. А
поряд з науковцями було відзна
чено й промисловонаукові ко
лективи, які допомогли втілюва
ли розробки.
Наприклад, премія за роботу
«Керування властивостями ма
теріалів в екстремальних умовах»
— присуджена ученим ННЦ
«Харківський фізикотехнічний
інститут», Інституту фізики кон
денсованих систем, Інституту
металофізики імені Г.В. Курдю
мова НАН України та Львівсько
го національного університету
імені Івана Франка.
За роботу «Відкриття та до
слідження нових явищ для
світлових пучків з сингулярнос
тями хвильового фронту» — уче
ним Інституту фізики НАН Ук
раїни, Інституту фізичної опти
ки МОН України, Чернівецько
го та Одеського національних
університетів, а також Інституту
RIKEN, Японія.
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Вітаємо нових лауреатів
Указом Президента України присуджено
Державні премії України в галузі науки
і техніки 2020 року
За роботу «Створення функ
ціональних вакуумних плазмо
вих і дифузійних покриттів ши
рокого спектру застосування»
— ученим Інституту надтвердих
матеріалів ім. В.М.Бакуля, Фі
зикомеханічного інституту іме
ні Г.В.Карпенка, ННЦ «Хар
ківський фізикотехнічний інс
титут» НАН України,
Хар
ківського національного універ
ситету імені В.Н.Каразіна, на
укововиробничого підприємст
ва «ЕКМА» та ТВО «Науково
виробнича фірма «Грейсінжи
нірінг».
За роботу «Прогресивні буді
вельні конструктивні системи та
технології їх зведення» — ученим
ТОВ «Український інститут стале
вих конструкцій імені В.М.Шима
новського», Харківського націо
нального університету міського
господарства імені О.М.Бекетова
та представникам підприємств

ТОВ «ВЕГА КАД», ТОВ «Сталь
конструкція ЛТД», ТОВ «Ке
рамічна група «Голден Тайл».
За роботу «Інноваційні на
нобіотехнології для ранньої
діагностики і хіміотерапії пато
логічних станів» — ученим
Інституту біології клітини, Інс
титуту молекулярної біології і
генетики, Інституту біохімії
імені О.В.Палладіна ДУ «Інсти
тут харчової біотехнології та ге
номіки НАН України, Київсько
го національного університету
імені Тараса Шевченка.
За роботу «Медицина катаст
роф в умовах бойових дій» —
ученим ДНУ «Центр інно
ваційних медичних технологій
Національної академії наук Ук
раїни», Інституту державного
управління та наукових дослід
жень з цивільного захисту, ДУ
«Науковопрактичний медич
ний центр дитячої кардіології та

кардіохірургії МОЗ України»,
ДУ «Український науковопрак
тичний центр екстреної медич
ної допомоги та медицини ката
строф МОЗ України», Україн
ської військовомедичної ака
демії, КП «Дніпропетровська
обласна клінічна лікарня ім.
І.І.Мечникова», підприємства
«Клінічний санаторій «Хміль
ник» ПАТ лікувальнооздоров
чих закладів профспілок Ук
раїни «Укрпрофоздоровниця».

Відзначено
молодих учених
Володимир Зеленський при
судив також премії Президента
України для молодих вчених
2020 року. Лауреатами стали 86
молодих кандидатів та докторів
наук, які домоглися визначних
успіхів у наукових дослідженнях
з близько двадцяти тем у різних
галузях науки і техніки.
Серед лауреатів президентсь
кої премії – представники
Інститутів прикладної фізики,
проблем моделювання в енерге
тиці імені Г.Є. Пухова, кіберне
тики імені В.М. Глушкова, про
грамних систем, геофізики імені
С.І. Субботіна; геохімії, мінера

логії та рудоутворення імені
М.П. Семененка, технічної теп
лофізики, загальної та неор
ганічної хімії імені В.І. Вер
надського, молекулярної біоло
гії і генетики НАН України та
ще біля десяти наукових установ
НАН України.
Серед національних універ
ситетів представлені також НТУ
«Дніпровська
політехніка»,
НТУУ «Київський політехніч
ний інститут імені Ігоря Сі
корського», ІваноФранківсь
кий НТУ нафти і газу, НАУ
імені М.Є.Жуковського «Хар
ківський авіаційний інститут»,
Київський національний уні
верситет імені Тараса Шевчен
ка, Дніпровський — імені Олеся
Гончара, Запорізький, Кремен
чуцький — імені Михайла Ост
роградського, Чорноморський
— імені Петра Могили; Львівсь
кий національний медичний
університет імені Данила Га
лицького; Національний ме
дуніверситет імені О.О.Бого
мольця та інші.
На жаль, не маємо змоги роз
повісти детальніше про лауре
атів: хоча кожний з них гідний
окремої розповіді

