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Люди науки

ЖИТТЄВИЙ ГАРТ МЕТАЛОФІЗИКА

До 75-річчя від дня народження М.М. Новикова

Відомому українському вче-
ному-фізику, педаго го ві 

та історику природознавст-
ва, докторові фізико-ма те-
матичних наук, професорові 
Миколі Миколайовичу Но-
викову 22 червня виповнило-
ся б 75 років.

М.М. Новиков народив-
ся в 1933 р. у м. Чернігові 
в родині вчителів. Зазнав 
усіх труднощів і злигоднів 
окупації та повоєнної відбу-
дови. Непрості роки дитин-
ства, що були притаманні 
його поколінню, виробили 
в нього риси працьовитої, 
роз важливої, вимогливої до 
себе і високоморальної та духовної осо-
бистості. Духовність передалася Миколі 
Миколайовичу від батька Миколи Ана-
нійовича, який ще до подій 1917 року 
навчався в Київській духовній семіна-
рії. Майбутній учений, а тоді випускник-
медаліст середньої школи №1 м. Черніго-
ва М.М. Новиков у 1951 р. вступив на фі-
зичний факультет Київського універси-
тету, який закінчив також із відзнакою. 
Дипломну роботу, а потім дисертацію в 
аспірантурі він виконував під керівни-
цтвом піонера української металофізики 
професора С.Д. Герцрікена. Дослідження 

стосувалися нових поглядів 
на структуру кристалічних 
речовин як таку, що насиче-
на різноманітними дефек-
тами — недосконалостями 
бу дови, які помітно впли-
вають на основні фізичні 
властивості матеріалу: міц-
ність, електричні, магнітні, 
оптичні характеристики.

Микола Миколайович вда-
ло поєднував наукову діяль-
ність із викладацькою: у різ-
ні часи він був асистентом 
кафедри фізики металів, до-
центом, професором, дека-
ном факультету підвищення 
кваліфікації викладачів ви-

щих навчальних закладів України. М.М. Но-
виков розробив і викладав низку нор-
мативних і спеціальних курсів: «Фізичні 
основи міцності та пластичності», «Аморф-
ні та нанокристалічні матеріали», «Пруж-
на, непружна та пластична деформація ме-
талів», «Дислокації і структурні рівні де-
формування та руйнування матеріалів», 
«Мікро- і макродеформація ковалентних 
кристалів», «Дефекти кристалічної струк-
тури», «Дифракційна мікрорентгеногра-
фія та топографія»; багато років викладав 
курс загальної фізики для студентів біоло-
гічного факультету.

М.М. Новиков



ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2008, № 6 75

На запрошення університету м. Санта-
Клара (Куба) у 1983 р. він прочитав курс 
лекцій із проблем фізики твердого тіла для 
співробітників і студентів цього навчаль-
ного закладу. Крім того, у форматі спів-
праці між вищими навчальними закладами 
він неодноразово відвідував із проблемни-
ми лекціями Брненський, Дебреценський 
та Лейпцизький університети. 

Як декан факультету підвищення квалі-
фікації викладачів вищих навчальних за-
кладів, що обслуговував виші України, 
Молдавії та деяких середньоазійських рес-
публік, Микола Миколайович разом із від-
повідними кафедрами брав участь у роз-
робленні навчальних програм усіх курсів, 
які викладали на факультеті. У цей період 
особлива увага тодішнього союзного Мі-
ністерства вищої та середньої освіти була 
зосереджена на подоланні «комп’ютерної 
неграмотності». М.М. Новиков активно 
сприяв здійсненню цієї програми. За спе-
ціально створеним навчальним планом усі 
слухачі ФПК проходили курс первинного 
комп’ютерного навчання на персональних 
ЕОМ.

Різнобічних досліджень структури крис-
талічних речовин учений не полишав про-
тягом багатьох років. Змінюються об’єкти 
наукових пошуків, класи речовин, методи-
ки, але залишається постійною мета дослі-
джень. У 1960 р. Микола Миколайович за-
хистив кандидатську дисертацію на тему 
«Исследование образования и ухода дефек-
тов кристаллической решетки в де фор ми-
рованных и закаленных от высокой тем-
пературы металлах», а в 1974 р. — доктор-
ську на тему «Изучение закономерностей 
эффекта поверхностной фотопластифика-
ции и кинетики движения дислокаций в 
некоторых щелочно-галлоидных полу про-
вод никовых кристаллах». Він створив нау-
кову школу, якій належить фундаменталь-
ний внесок у цей напрям науки і низка ваго-
мих наукових результатів, зокрема:

1. Розроблено принципово нову схему 
дилатометричних вимірювань, яка дала 
можливість підвищити їхню точність на 
3—4 порядки і забезпечити вивчення змін 
об’єму в багатьох фізичних процесах. По-
будовані за цим принципом дилатометри і 
тепер використовують у науковій практи-
ці. Їхню конструкцію покладено в основу 
розроблених твердомірів із фіксацією гли-
бини занурення індентора і датчиків на-
вантаження.

2. Детально вивчено фізичні закономір-
ності, притаманні так званому фотомеха-
нічному ефекту, встановлено його приро-
ду. Виконані на цій основі розрахунки дали 
можливість віднести не лише фотомеханіч-
ний, але й електромеханічний та концен-
траційний ефекти до класу явищ, відомих 
як адсорбційні зміни міцності (ефект Ре-
біндера).

3. Уперше детально досліджено кінети-
ку переміщення та розмноження дислока-
цій, установлено і пояснено природу мож-
ливої нелінійності кінетичних кривих. Ви-
вчено процеси деформаційного старіння та 
їх вплив на динаміку переміщення дисло-
кацій. Цими піонерськими роботами запо-
чатковано новий напрям досліджень із фі-
зики міцності та пластичності.

4. Виявлено вплив локальних дефектів 
на рухливість та електричну активність 
дислокацій у деяких напівпровідникових 
кристалах, зокрема кремнію, германію та 
арсеніду галію. Уперше зроблено висновок 
про те, що поведінку дислокацій у криста-
лах із високими бар’єрами Пайерлса визна-
чають не лише ці бар’єри, але й локальні 
структурні дефекти, які ділять рухому дис-
локацію на відрізки невеликої довжини. 
Цей висновок згодом було покладено в 
основу фундаментальних теоретичних та 
експеримен тальних досліджень динаміки 
дислокацій (В.А. Макара,  В.Б. Пєтухов).

5. Ґрунтовно вивчено процеси, що відбу-
ваються в поверхневих шарах кристалів під 
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час їх шліфування та полірування. Уста-
новлено можливість неруйнівного визна-
чення за розсіюванням рентгенівських про-
менів не лише глибини порушеного обро-
бленням шару речовини, але й епюри роз-
поділу напружень у цьому шарі. Відкрито 
і вивчено процеси низькотемпературної ре-
лаксації напружень, їх лазерного відпалу та 
термічного перерозподілу з проникненням 
у глибинні шари матеріалу.

6. Досліджено процеси пружно-плас тич-
ної деформації напівпровідникових плас-
тин і приладних матриць на різних техно-
логічних етапах виготовлення приладів, що 
дало змогу розробити і впровадити у ви-
робництво економічно ефективні іннова-
ційні технології виготовлення деяких важ-
ливих кремнієвих структур.

7. Сконструйовано, побудовано і забезпе-
чено комп’ютерними програмами трикри с-
тальні автоматичні рентгенівські дифракто-
метри, які дали змогу не лише оцінити 
структурну досконалість досліджуваного 
матеріалу, але й установити, з яким типом 
порушень пов’язані зміни дифрактометрич-
ної картини й визначити, виходячи з цих 
змін, розміри та концентрацію центрів, що 
розсіюють рентгенівське проміння. На цій 
основі запропоновано і впроваджено у ви-
робництво неруйнівну методику експресно-
го контролю структурної досконалості при-
ладних матриць і монокристалів, викорис-
товуваних в оптоелектроніці. Оцінюючи ці 
роботи, член-кореспондент НАН України 
В.Б. Молодкін у своїй рецензії писав, що 
«вони є новим важливим кроком експери-
ментального вивчення питань розсіювання 
рентгенівського проміння кристалами з де-
фектами техногенного походження».

8. Розроблено і впроваджено у виробни-
цтво імпульсний терморегульований па-
яльник, який дав можливість усунути пере-
грівання інтегральних схем під час їх мон-
тажу. Виріб продемонстровано на Лейп-
цизькій міжнародній виставці в 1993 р.

За час роботи в університеті М.М. Но-
виков був науковим керівником понад 
20 бюджетних і госпдоговірних тем з об-
сягом фінансування інколи до півмільйо-
на карбованців на рік. Завдяки його ста-
ранням було встановлено творчі зв’язки з 
такими провідними галузевими об’єд нан-
нями, як Світловодський завод чистих ме-
талів, київський завод «Арсенал», москов-
ський ГІРед Мет, з низкою підприємств 
оборонної промисловості. Для вказаних 
підприємств ці зв’язки були особливо важ-
ливими, оскільки розв’язання багатьох ви-
робничих проблем значною мірою залежа-
ло від використання інноваційних підхо-
дів, захищених численними авторськими 
свідоцтвами і патентами. 

Микола Миколайович керував вико-
нанням кількох тем, які розробляли спіль-
но із зарубіжними навчальними заклада-
ми, зокрема з Дебреценським, Брненським 
та Лейпцизьким університетами. Особливо 
плідною виявилася співпраця з лаборато-
рією фізики металів університету м. Брно 
(Чехія), про що свідчать спільні публікації 
та авторські свідоцтва.

Наукові праці М.М. Новикова удосто-
єні премії Мінвузу України (1983 р. — 
науково-дослідна робота «Кремній»), Дер-
жавної премії України в галузі науки і тех-
ніки (1987 р.).

Учений — автор понад 320 наукових і 
навчально-методичних праць. 37 розробок 
захищені авторськими свідоцтвами та па-
тентами. У науковій спадщині М.М. Нови-
кова 324 реферати, підготовані для рефера-
тивного журналу «Агропромисловий комп-
лекс України». Микола Миколайович — 
переможець Всеукраїнського конкурсу 
«Ви нахід — 2004» у номінації «За досяг-
нення в галузі матеріалознавства». Учений 
був консультантом двох докторів наук і 
науковим керівником 14 аспірантів, екс-
пертом докторських і кандидатських ди-
сертацій. З 2000 р. і до кінця життя він 
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отримував Державну стипендію як видат-
ний діяч освіти. 

М.М. Новиков постійно здійснював про-
світницьку діяльність. Протягом багатьох 
років він був членом президії та заступни-
ком голови секції фізики республікансько-
го товариства «Знання».

Незалежна Україна відзначила творчі до-
сягнення Миколи Миколайовича грамота-
ми Міністерства України з питань надзви-
чайних ситуацій та в справах захисту насе-
лення від наслідків Чорнобильської ката-
строфи (2000) й Міністерства оборони 
Ук раїни (2005), а також почесною нагоро-
дою Міністерства освіти і науки України — 
знаком «Відмінник освіти України» (2003), 
відзнакою Київського міського голови 
«Знак пошани» (2003), Почесною грамо-
тою Верховної Ради України за особливі 
заслуги перед українським народом (2003) 
і медаллю Міністерства оборони України 
«15 років Збройним силам України» (2007). 
Рішенням Ученої ради Київського націо-
нального університету ім. Тараса Шевчен-
ка йому було присвоєно звання «Заслуже-
ний професор КНУ ім. Т. Шевченка» (2003).

Помер Микола Миколайович Новиков 
23 грудня 2007 року.

Справу вченого гідно продовжують його 
діти. З наукою пов’язали своє життя син і 
донька М.М. Новикова, які з відзнакою за-
кінчили Київський національний універси-
тет ім. Тараса Шевченка (відповідно фізич-
ний та факультет кібернетики). Син, доктор 
фізико-математичних наук, професор В.М. 
Новиков — відомий в Україні та за її межа-
ми фахівець у галузі метрології та стандар-
тизації, а донька І.М. Вергунова — канди-
дат фізико-математичних наук, доцент, за-

відувач лабораторії на факультеті кіберне-
тики КНУ ім. Т. Шевченка. Навчаються в 
університеті й онуки Миколи Миколайови-
ча — Олена Новикова на економічному фа-
культеті та Віктор Вергунов  на факульте-
ті кібернетики. Старший онук Володимир 
Новиков із відзнакою закінчив магістрату-
ру НТУУ «КПІ», а молодша — Іринка Вер-
гунова ще школярка. Діти й онуки є послі-
довниками свого батька й діда у відпові-
дальному служінні Україні. 

Віктор ВЕРГУНОВ,

               професор, директор Державної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки  УААН, 

віце-президент Асоціації бібіліотек України (Київ)

P.S. З нагоди 75-річчя від дня народжен-
ня М.М. Новикова ДНСБ УААН під егідою 
Асоціації бібліотек України (президент — 
академік НАН України О.С. Онищенко) 
26 червня 2008 року проводить Меморіаль-
ні наукові читання з участю студентів та 
викладачів Київського національного уні-
верситету ім. Тараса Шевченка та Пе ре яс-
лав-Хмельницького державного педагогіч-
ного університету ім. Григорія Сковороди, 
галузевих фахівців НАН України та ін. На 
зібранні будуть презентовані нові видання, 
присвячені пам’яті М.М. Новикова: «За-
служений професор Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка 
Новиков Микола Миколайович: бібілогр. 
покажч. наук. пр. за 1956–2008 рр.» / Уклад. 
В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, О.П. Ані-
кіна, В.В. Якуба; наук. ред. В.А. Вергунов; 
Асоц. бібіліотек України, ДНСГБ УААН. — 
2-е вид. доп. — К., 2008. — 194 с.;  Вергу-
нов В.А. Нариси історії аграрної науки, 
освіти та техніки. Ч. 2. — К.: Аграр. наука, 
2008. — 568 с.




