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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На різних етапах науково-технічного прогресу 

провідна роль належала вченим, представникам науково-технічної інтелігенції, 

серед яких великий загін науковців Радянської України. Провідні теми їхніх 

досліджень визначалася потребами розвитку народного господарства та 

військово-промислово комплексу країни. Зокрема, в УРСР активно 

проводилися дослідження з фізичного матеріалознавства, результати яких мали 

світове значення, особливо, для виробництва телевізійної апаратури, в галузі 

літако і ракетобудування, високих технологій із застосуванням 

напівпровідників, у військово-промисловому комплексі. Водночас розвиток цих 

галузей був би неможливим без низки наукових відкриттів, досліджень 

структурної досконалості кристалічних речовин. 

Окрім того, досконалість є визначальним фактором, без урахування якого 

не можливо розробити методи цілеспрямованого керування міцністю та 

пластичністю конструкційних матеріалів, зрозуміти фізичну природу міцності 

та її втрату за певних умов. Структурні параметри речовин, вміння 

експериментально досліджувати і визначати їхні можливі зміни, що 

відбуваються під впливом різноманітних фізичних факторів, виявилися 

настільки важливими характеристиками матеріалу, що над цими питаннями і 

досі працюють великі колективи вчених у багатьох матеріалознавчих 

інститутах. 

Актуальність дослідження визначається також потребою глибокого і 

всебічного вивчення творчої лабораторії провідних учених радянської України , 

їх наукових здобутків, які в умовах ″холодної війни″ були знайомі лише 

вузькому колу фахівців. У цьому ракурсі особливо заслуговує комплексного 

вивчення і узагальнення наукової спадщини одного із провідних учених-

фізиків, професора Миколи Миколайовича Новикова (1933–2007 рр.), який 

провів низку важливих досліджень у галузі матеріалознавства разом із 

однодумцями Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Водночас досі в історії науки і техніки не підготовлено комплексної 

роботи, в якій би досліджувався багатогранний процес формування ″наукового 

простору″ професора М. М. Новикова , а також не сформована бібліографія 

наукових праць ученого. Саме тому дана робота покликана розкрити нові грані 

становлення вітчизняного матеріалознавства під кутом зору людиноцентризму, 

з’ясування внутрішніх закономірностей розвитку цієї галузі науки. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація є складовою тематичного плану ДВНЗ ″Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди″ з виконання 

теми ″Історія природознавства Киівщини: біографії і події. ХІХ – ХХ ст.″ 

(номер державної реєстрації 0107U002971). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в комплексному 

дослідженні ″наукового простору″ доктора фізико-математичних наук, 
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професора Миколи Миколайовича Новикова – одного із представників фізичної 

науки, вченого і педагога, а також всебічної оцінки його внеску у розвиток 

фізичного матеріалознавства. Виходячи з поставленої мети, сформульовано такі 

наукові завдання: 

– з’ясувати стан наукової розробки теми дослідження, рівень його 

джерельного та історіографічного забезпечення; 

– на основі вивчених архівних документів, матеріалів преси 

охарактеризувати найважливіші тенденції розвитку матеріалознавства та 

металознавства в Україні, а також прослідкувати основні етапи 

формування М. М. Новикова, як ученого на тлі розвитку вітчизняної 

фізики; 

– проаналізувати пріоритетні напрями наукових досліджень ученого, 

узагальнити досвід його педагогічної, організаційної та винахідницької 

роботи, популяризації надбань вітчизняної науки і техніки; 

– розкрити інтелектуальні здобутки вченого під кутом зору вивчення 

внутрішніх закономірностей розвитку науки, взаємодії її із зовнішніми 

чинниками, які впливають на інноваційну сферу – соціальних, 

економічних, політичних другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

– обґрунтувати значення науково-педагогічного доробку М. М. Новикова 

для розвитку сучасної науки і виробництва. 

Об’єкт дослідження – є розвиток металофізики в Україні в її 

людиновимірності. 

Предметом дослідження є основні етапи розвитку металофізики, внесок 

у її розвиток професора, доктора фізико-математичних наук Миколи 

Миколайовича Новикова, його ″науковий простір″, формування вченого,  а 

також педагогічна, організаційна робота та громадська діяльність в другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють другу половину ХХ –

початок ХХІ ст. – час становлення М. М. Новикова як ученого, його плідної 

наукової роботи, що хронологічно співпадає з важливими етапами розвитку 

вітчизняної металофізики. 

Методи дослідження. 

Теоретико-методологічною основою дисертації є фундаментальні 

теоретичні розробки про природу історичного пізнання, соціальні аспекти 

історії науки і техніки, норми і цінності історичної науки, етапи наукової 

діяльності вченого та його відповідальність перед суспільством, основні 

тенденції розвитку світової і вітчизняної науки, інтеграції історії науки і 

техніки, соціальні цінності суспільства та ін. 

Робота носить комплексний і міждисциплінарний характер. Її 

концептуальні засади ґрунтуються на основі традиційних наук: історії, історії 

науки і техніки, соціальної історії та ін. 

Автор послугувався загальнонауковими принципами історичного 

дослідження: об’єктивності і науковості, цілісності і системності, гуманізації і 

гуманітаризації, рефлективності, інтегративності та ін. 
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Важливим шляхом розв’язання наукової проблеми є застосування 

традиційних методів дослідження: проблемно-хронологічного, порівняльно-

історичного, періодизації, ретроспективного, описового. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

систематизовано різноманітну інформацію архівних документів та матеріалів 

преси про розвиток вітчизняної металофізики і діяльність у цій галузі 

професора М.М. Новикова. З’ясовано маловідомі факти з наукової, 

педагогічної, організаційної роботи відомого вченого як одного із кращих 

представників Київської школи металофізики. Запропоновано періодизацію 

інтелектуальної біографії вченого, охарактеризовано основні етапи становлення 

й розвитку наукового світогляду та інтелектуальних пошуків ученого. Доведено 

незаперечну значимість його наукової спадщини для подальшого розвитку 

фізичної науки в Україні. 

Систематизовано та охарактеризовано пріоритетні напрями наукових 

досліджень ученого та визначено їхню значимість для вітчизняної науки і 

техніки. 

Окреслено перспективні шляхи використання наукового доробку вченого 

на сучасному етапі розвитку науки і виробництва. 

Упорядковано і удосконалено бібліографію наукових праць ученого, 

зокрема, видано бібліографічний покажчик його праць, розширено 

джерелознавчу базу за рахунок уведення до наукового обігу маловідомих 

архівних документів про пріоритетні напрями досліджень, незавершених 

рукописних праць. 

Отримав подальший розвиток напрям української біографістики з 

відтворення діяльності видатних учених науки і техніки, а також – з історії 

галузевих науково-освітніх установ у системі фізичної науки і освіти України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні положення, висновки дисертації, введені до наукового обігу документи, 

матеріали можуть бути використані для створення узагальнюючих праць з 

історії вітчизняної фізичної науки, у навчальному процесі під час викладання 

спецкурсів з ″Історії фізики″, ″Історії науки і техніки″ тощо. Пізнавальний 

потенціал наведених матеріалів може бути використаний у написанні 

монографій, статей, розробці навчальних посібників для студентів вузів з 

історії фізико-математичних наук та природознавства в цілому. 

Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації наукові результати 

і висновки, які виносяться на захист, отримані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

дисертації обговорювалися та доповідалися на Меморіальних наукових 

читаннях до 75-річчя від дня народження заслуженого професора Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка Новикова Миколи 

Миколайовича (Київ, 26 червня 2008 р.); І Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції (Переяслав-Хмельницький, 26–28 лютого 2012 р.); VII 

Всеукраїнській конференції молодих учених та спеціалістів ″Історія освіти, 

науки і техніки в Україні″ (Київ, 16 березня 2012 р.), а також на методологічних 
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семінарах кафедри історії і культури Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного університету. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 статей, із яких – 4 у 

наукових фахових виданнях. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи визначені відповідно до мети 

та завдань дослідження. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, 

висновків до кожного розділу та загальних висновків, списку використаних 

джерел, який налічує 206 позицій, 7 додатків. Обсяг основного тексту 

становить 156 сторінок. Повний обсяг дисертації – 193 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

У вступі розкрито актуальність, наукову новизну дисертаційного 

дослідження; обґрунтовано мету, завдання, хронологічні межі; висвітлено 

практичне значення та включено відомості про апробацію результатів 

дослідження й наукові праці дисертанта. 

У першому розділі ″Стан наукової розробки, джерельна база та 

методологія дослідження″ подаються історіографічний аналіз праць за темою 

дисертації, характеристика джерел, використаних у процесі дослідження та 

методологія наукового пошуку. 

У підрозділі 1.1. ″Стан наукової розробки проблеми″ проаналізовано 

опубліковані праці, в яких висвітлюється науковий простір професора 

М. М. Новикова, формування його як ученого, педагога, організатора науки. 

У результаті проведеного історіографічного аналізу нами виділено дві 

групи наукових праць. Перша – об’єднує дослідження стосовно розвитку та 

закономірностей функціонування фізики та фізичного матеріалознавства в 

Україні. Друга – представлена роботами, які характеризують багатогранну 

діяльність ученого. 

М. М. Новиков належав до когорти науковців авторитетних як серед 

колег-фізиків, так й істориків науки і техніки. Саме тому маємо низку праць, 

присвячених його життю та науковій діяльності. До них слід додати низку 

праць з історії фізики, які дозволили розглянути діяльність ученого на тлі 

реальних подій у царині матеріалознавства. 

Для висвітлення історичного контексту металофізики, фізичного 

матеріалознавства нами проаналізовано праці істориків науки. Зокрема, йдеться 

про загальні закономірності розвитку фізичної науки в Україні, виявлені 

відомим істориком фізики Ю. О. Храмовим
1
 а також розроблену ним 

періодизацію історії науки, дослідження наукових шкіл у фізиці. Історію 

                                                
1 Храмов Ю. А. История физики / Ю. А. Храмов ; НАН Украины, Центр исследований науч.-техн. потенциала и истории 
науки им. Г. М. Доброва. – К. : Феникс, 2006. – 1176 с.; Храмов Ю. О. Історія фізики. Нові підходи до її висвітлення 
/ Ю. О. Храмов // Меморіальні наукові читання до 75 річчя від дня народження заслуженого професора Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка Новикова Миколи Миколайовича (22.06.1933–23.12.2007) 26 червня 
2008 р. : зб. матеріалів / Асоц. б-к України, ДНСГБ УААН. – К., 2008. – С. 23–33. – (Наук. іст.-бібліогр. читання ; 
читання 3).; Храмов Ю. А. Научные школы в физике / Ю. А. Храмов ; под ред. В. Г. Барьяхтара ; АН УССР, Ин-т теорет. 

физики, Центр исслед. науч.-техн. потенциала и истории науки. – К. : Наук. думка, 1987. – 400 с.; Храмов Ю. А. История 
формирования и развития физических школ на Украине / Ю. А. Храмов. – К. : Феникс, 1991. – 216 с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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інституту фізики напівпровідників та деякі загальні тенденції в розвитку фізики 

висвітлив А. Є. Лень
2
. Історичні огляди про заснування наукових установ, 

розміщені на сайтах інституту фізики, висвітлюють низку фактів, розвиток 

наукових ідей, дані про вчених, відомі наукові школи, сформовані в колективах 

учених
3
. Особливо цінними для нашого дослідження є статті із сайту кафедри 

фізики металів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

де послідовно розкрито творчу атмосферу, основні здобутки та відкриття 

вчених, насамперед М. М. Новикова
4
. 

Низка статтей професора М. М. Новикова висвітлює його погляди на 

періодизацію дифрактометричних досліджень в Україні та історичні віхи 

вивчення структурної досконалості кристалічних речовин
5
. 

Про внесок М. М. Новикова у розвиток фізики неодноразово писав 

дослідник А. З. Жмудський
6
. Не обійшли увагою постать вченого і відомі 

довідкові видання. 

Про окремі аспекти науково-педагогічної діяльності професора 

М. М. Новикова в КДУ імені Тараса Шевченка довідуємося із 

університетського часопису ″Київський університет″ (1999), про почесні 

нагороди – із ″Правди України″ (1987). Фрагментарні дані про вченого є в 

книгах, присвячених історії установ, де працював професор
7
. У некрологах 

зазначено вагомий внесок ученого в розвиток фізичної науки тощо. 

Високу оцінку діяльності М. М. Новикова з нагоди його 75-річчя дали 

провідні періодичні видання України. 

Повнішу інформацію маємо із двох біобібліографічних покажчиків (2003, 

2008), які вийшли друком до 70-річчя та 75-річчя від дня народження
8
. 

Матеріали цих книг відображають основні етапи життя, науково-дослідну та 

науково-педагогічну діяльність Заслуженого професора Київського 

                                                
2 Лень А. Є. Вадим Євгенович Лашкарьов – перший директор ІФЛ НАНУ / А. Є. Лень. – К., 2010. – 108 с. 
3 История [Электронный ресурс] // Национальный научный центр Харьковский физико-технический институт. – Режим 
доступа: http://www.kipt.kharkov.ua/bhr.html. – Загл. с экрана; Історія кафедри фізики КПІ [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: www.zfftt.kpi.ua/literature/history.doc. – Заголовок з екрану; Історія Інституту фізики НАН України [Електронний 
ресурс] / Ін-т фізики, НАН України. – Режим доступу: http://www.iop.kiev.ua/site/about.php. – Заголовок з екрану; История создания 
Института [Электронный ресурс] / Институт проблем прочности им. Г. С. Писаренко АН УССР. – Режим доступу: 
http://www.ipp.kiev.ua/kernel_r.htm. – Загл. с экрана; История создания института [Электронный ресурс] / Ин-т металлофизики 
им. Г. В. Курдюмова. – Режим доступа: http://www.imp.kiev.ua/?a=history. – Заголовок з екрана [та ін.]. 
4 Історія кафедри [Електронний ресурс] // Кафедра фізики металів КНУ ім. Тараса Шевченка. – Режим доступу: 

http://metphys.univ.kiev.ua/history.html. – Заголовок з екрану. 
5 Новиков М. М. Шляхи розвитку наукових досліджень структурної досконалості кристалічних речовин у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка / М. М. Новиков // Заслужений професор Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка Новиков Микола Миколайович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956–2008 рр. / уклад. 
В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна, В. В. Якуба ; наук. ред. В. А. Вергунов ; Асоц. б-к України, ЛНСГБ УААН. – 
2-ге вид., доп. – К., 2008. – С. 50–61. 
6 Жмудський А. З. Физика в Киевском университете за 140 лет / А. З. Жмудський // Вестн. Киев. ун-та. Сер. Физика. – К., 

1984. – Вып. 25. – С. 3–20. 
7 Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. В. Резун, М. С. Тимошик, 
А. Е. Кореверський [та ін.] ; передм. В. В. Скопенка. – К.  Наша культура і наука, 2004. – 440 с.; Вергунов В. А. Державна 
наукова сільськогосподарська бібліотека УААН : історія і сьогодення / В. А. Вергунов. – К. : Аграр. наука, 2007. – 480 с. – 
(Іст.-бібліогр. сер. ″Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії″ ; кн. 20). 
8 Професор Новиков Микола Миколайович : біобібліогр. покажч. / уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко ; наук. ред. 

В. А. Вергунов ; Асоц. б-к України. – К., 2003. – 64 с.; Заслужений професор Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка Новиков Микола Миколайович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956–2008 рр. / уклад. В. А. Вергунов, 

Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна, В. В. Якуба ; наук. ред. В. А. Вергунов ; Асоц. б-к України, ДНСГБ УААН. – 2-ге вид., доп. 
– К., 2008. – 194 с. 

http://www.kipt.kharkov.ua/bhr.html
http://www.zfftt.kpi.ua/literature/history.doc
http://www.iop.kiev.ua/site/about.php
http://www.ipp.kiev.ua/kernel_r.htm
http://www.imp.kiev.ua/?a=history
http://metphys.univ.kiev.ua/history.html


 8 

національного університету імені Тараса Шевченка, де підсумовується 

зроблене вченим. Характерна структура подібних видань передбачає 

включення як історичних статей про вченого, так і спогадів його сучасників. Ці 

матеріали характеризують як його побутові умови життя, так і напружену 

титанічну науково-дослідну роботу з колегами по кафедрі, а також співпрацю з 

навчальними закладами, установами, організаціями, зарубіжними партнерами. 

Про визнання вагомого внеску М. М. Новикова в розвиток металофізики 

свідчить той факт, що у Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці 

Української академії аграрних наук (з 2010 р. Національної академії аграрних 

наук України) 26 червня 2008 р. під егідою Асоціації бібліотек України було 

вшановано його пам’ять Меморіальними науковими історико-бібліографічними 

читаннями, присвяченими 75-річчю від дня народження. За матеріалами читань 

видано збірку наукових праць
9
. Учасники читань дали різнобічну 

характеристику професору М. М. Новикову як ученому, педагогу, організатору 

науки. 

Збірка матеріалів читань, біобібліографічні покажчики, статті, присвячені 

М. М. Новикову, написані із застосуванням методу, який використовується в 

дослідженнях історії науки – біографістики, коли особистість виступає 

безпосереднім учасником тих чи інших подій у житті країни, носієм 

прогресивних наукових ідей. 

Отже, сьогодні виникла нагальна потреба як у виокремленні 

досліджуваної проблеми, так і комплексному дослідженні наукового простору 

М. М. Новикова, всебічного аналізу вкладу вченого у вітчизняну науку та вищу 

освіту. Вивчення багатогранної діяльності професора М. М. Новикова є 

актуальне з огляду на те, що теоретичні розробки вченого широко відомі у 

наукових колах, а його відкриття застосовуються у цивільному виробництві, 

воєнно-промисловому комплексі, мікроелектроніці і напівпровідниковій 

промисловості тощо. 

У підрозділі 1.2. ″Джерельна база і методологія дослідження″ 

охарактеризовано основні джерела, що були використані для написання роботи. 

Джерельну базу дослідження становлять друковані та рукописні наукові 

праці М. М. Новикова, документи органів влади й періодичні видання, 

матеріали наукових конференцій, з’їздів та протоколи нарад. 

У результаті відбору та аналізу джерел, ми вважали за необхідне 

підготувати науково-бібліографічне видання, присвячене життю та діяльності 

професора М. М. Новикова. Запропоноване видання відображує комплекс 

джерел про вченого, зокрема вміщує увесь перелік його наукових праць [33].  

Основні напрями наукових досліджень М. М. Новикова відображені в 

його працях, які відомі як у нашій країні, так і за її межами. Творча спадщина 

вченого налічує понад 600 праць: 281 наукова і науково-методична робота в 

тому числі 20 одноосібних статей у провідних фахових журналах з фізики, а 

також 38 авторських свідоцтв та патентів, 310 наукових рефератів на 
                                                
9 Меморіальні наукові читання до 75-річчя від дня народження заслуженого професора Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка Новикова Миколи Миколайовича (22.06.1933–23.12.2007) 26 червня 2008 р : зб. 
матеріалів / Асоц. б-к України, ДНСГБ УААН. – К., 2008. – 88 с. – (Наук. іст.-бібліогр. читання ; № 3). 
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різноманітні видання. Слід виділити його фундаментальні праці: монографії 

″Структура і міцність кристалічних речовин″(1983); ″Структура и структурно-

чувствительные свойства реальных кристаллов″ (1969). 

За хронологічним покажчиком наукових праць професора складено 

таблиці із застосуванням бібліометричних методів, де відображено тематичні та 

кількісні характеристики його наукових праць з 1956 по 2008 рр., їхню 

динаміку виходу друком. 

Також до цього видання включено перелік архівних документів фонду 1 

справи особового походження М. М. Новикова. Вони слугували вихідними 

даними для розробки наукової проблеми та її першоджерелами. 

Складова джерельної бази нашого дослідження – оригінальні документи 

та копії, що зберігаються в архівному фонді Державної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки НААН. Зокрема, вони об’єднані ″Фондом 1 

М. М. Новикова (1933–2007)″, який складається з трьох описів: оп. 1. ″Наукові 

праці (1959–1990, 1995–2007)″ – 138 справ; оп. 2. ″Документи про службову 

діяльність″ – 212 справ; оп. 3 ″Біографічні матеріали (1974–1976, 1979–1995, 

2001–2003, 2005, 2007″ – 151 справа (370 арк.). Наведені у дисертації етапи 

наукового життя підтверджені документами, які, так би мовити, по ″гарячих 

слідах″, зафіксували події: заяви вченого, звернені до керівництва університету; 

анкети з біографічними даними; пояснювальні записки з виконання НДР; 

подання факультету щодо висунення на присвоєння почесного звання 

″Заслужений професор університету імені Тараса Шевченка″; довідки 

факультету про педагогічну, наукову та учбово-методичну діяльність 

професора тощо. Низка оригінальних документів з названої особової справи 

запроваджено у науковий обіг уперше, що дозволило глибше зрозуміти вплив 

інтелектуального середовища, різноманітних подій, фактів, чинників на 

формування наукових інтересів особистості. 

Зазначені джерела становлять документальне забезпечення досліджуваної 

проблеми, а комплексне їхнє використання сприяє досягненню мети 

дисертаційного дослідження. 

Методологічні засади дисертації базуються на загальнонаукових 

принципах історичної достовірності, об’єктивності, наступності. Вони 

ґрунтуються на пріоритеті документів, які дають змогу всебічно проаналізувати 

діяльність професора М. М. Новикова. Важливим шляхом розв’язання 

поставлених завдань у дослідженні є застосування загальнонаукових 

(типологізація, класифікація), міждисциплінарних (структурно-системний 

підхід), власне історичних (проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, 

описовий) методів дослідження, а також методів джерелознавчої та 

історіографічної критики. 

Другий розділ ″Розвиток матеріалознавства і формування наукового 

світогляду М. М. Новикова″ присвячено історії вивчення структури та 

структурної досконалості речовин. Про це, зокрема, йдеться у підрозділі 2.1. 

″Фундаментальні і прикладні дослідження в матеріалознавстві: історична 

ретроспектива, соціокультурний зріз″. Спочатку були поодинокі одноосібні 



 10 

дослідження вчених. Лише у другій половині ХІХ століття в результаті 

зближення науки і виробництва стали стрімкими темпами підноситися 

дослідження в галузі фізики. 

Що стосується інституціалізації науки, то її витоки сягають кінця ХІХ ст. 

Із виникненням університетів, поступово розвивалися дослідницькі напрями 

фізики. У їхніх структурних підрозділів згодом засновуються окремі науково-

дослідні установи – кафедри, лабораторії, інститути. 

Окрім того, у другій половині ХІХ–ХХ ст. проходив процес подальшої 

інституціалізації з періодами більшої та меншої інтенсивності, на який 

впливали як суспільно-політичні чинники, так і закономірності внутрішньої 

логіки функціонування науки. Саме тому нами вперше запропоновано схему – 

″Історична інституціалізація фізичних досліджень матеріалознавства, 

металознавства в Україні″, яка подається в додатках дисертації. 

У ХХ столітті спостерігається тісна взаємодія ″фундаментальна фізика – 

прикладні фізико-технічні розробки – промисловість″, а теоретичні та 

експериментальні здобутки знаходять практичне втілення як у цивільній, так і 

військовій галузі. 

Необхідно підкреслити, що в Україні дослідження фізичного 

матеріалознавства та металофізики набули особливого розмаху. На різних 

історичних етапах мали місце здобутки світового значення, не зважаючи на те, 

що часом фінансове, матеріально-технічне забезпечення відставало від 

світового рівня. 

З’ясовано, що кафедра фізики металів Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка зіграла в цьому процесі провідну роль. 

Встановлено основні досягнення кафедри: за участю С. Д. Герцрікена на 

кафедрі винайдено берилієве скло ГЕТАН для рентгенівських трубок, що 

дозволило відмовитися від закупівлі зарубіжного обладнання; С. Д. Герцрікен і 

І. Я. Дехтяр обґрунтували основні положення про дифузії, що залишаються 

актуальними і до наших днів, бо містять прийняту методику розрахунку 

коефіцієнтів дифузії, таблиці параметрів дифузії основних промислових 

сплавів; сконструйовано О. З. Жмудським оригінальні камери для структурного 

аналізу, виготовлені в майстерні фізичного факультету, якими вдалося виміряти 

параметри кристалічної ґратки з рекордною до сьогодення точністю – до 

п’ятого знаку після коми; відкрито інтенсивний масоперенос як наслідок 

розсіюваня носіїв струму на дифундуючих іонах; М. Я. Горідько, 

М. М. Новиков і П. П. Кузьменко повідомили про відкриття фотомеханічного 

ефекту; відкриття електромеханічного ефекту; М. М. Новиков і Т. В. Копань 

уперше створили керамічний композиційний матеріал з порівняно пластичної 

нанокристалічної матриці SiC, армованої неперервними волокнами SiC; 

відкрито наявність в кераміках фулеренів С60, С70, а також стабільних 

нанокластерів карбоборатів та ін.  

Основні піонерські розробки кафедри, мають актуальність і сьогодні. 
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Підрозділ 2.2. ″Життєвий простір″ та навчання М. М. Новикова в 

Київському державному університеті імені Тараса Шевченка (1933–1956)″ 

присвячено формуванню наукового світогляду вченого. 

Дитинство та юнацькі роки М. М. Новикова, не зважаючи на труднощі 

повоєнних лихоліть, позначені впливом інтелігентних, високоморальних 

взаємин, які панували в родинні. Сім’я виховувала в юнака велику 

відповідальність, вимогливість, насамперед до себе, працелюбність, прагнення 

все робити якнайкраще; розвинула неабиякі творчі та дослідницькі здібності. 

Подальші студентські роки, навчання в аспірантурі одного з найкращих 

столичних навчальних закладів Радянської України – Київського державного 

університету ім. Т. Г. Шевченка, проходили в обстановці захоплення юнака 

наукою під впливом керівника – корифея металофізики та матеріалознавства 

С. Д. Герцрікена. Далекоглядність передбачень учителя підтвердилася тим, що 

його напрям було найбільше  піднесено саме М. М. Новиковим та в 

подальшому розвинено його послідовниками. У цей час М. М. Новиков 

формувався як науковець, здатний самостійно визначати пріоритети в 

проведенні фізичних досліджень та керувати творчим науковим колективом. Як 

один із найкращих молодих учених, М. М. Новикова залишають для роботи в 

університеті. Початок наукової діяльності на кафедрі рентгенометалофізики 

фізичного факультету КДУ (1956–1960) відображено у підрозділі 2.3. ″Початок 

наукової діяльності на кафедрі рентгенометалофізики КДУ (1956–1960)″, де 

відзначається, що загальний стаж плідної наукової діяльності М. М. Новикова в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка становив 52 

роки, з них педагогічний – 46, на штатній посаді професора – 28 років. 

Розпочавши свою роботу в Університеті в 1957 р., пройшов шлях від асистента 

кафедри рентгенометалофізики фізичного факультету КДУ, послідовно 

обіймаючи посади старшого викладача цієї ж кафедри (1960–1961), доцента 

фізичного факультету університету (1961–1975) до професора кафедри фізики 

металів КДУ. Був деканом факультету підвищення кваліфікації викладачів 

вузів. 

У третьому розділі ″М. М. Новиков – представник київської наукової 

школи металофізики″ розкрито особистість М. М. Новикова як представника 

наукової школи, внесок ученого у фундаментальні напрями фізики. 

У підрозділі 3.1. ″Періодизація досліджень структурної досконалості 

кристалічних речовин в Україні″ подано періодизацію розвитку досліджень 

структурної досконалості кристалічних речовин з огляду на історичну 

ретроспективу, а також охарактеризовано основні здобутки, які в нашій країні 

часом базувалися виключно на ентузіазмі вчених-фізиків. Цей процес мав три 

періоди: І період (20–30-ті рр. ХХ ст. – 1941 р.); ІІ період (друга пол. 40-х – 

кінець 80-х рр. ХХ ст.); ІІІ період (кінець 80-х рр. ХХ ст. – і до нашого часу).  

Входження М. М. Новикова в науку відбулося в другому періоді, коли 

дослідження в металофізиці ще не були загальновизнаними у державі, лише 

окремі ентузіасти повірили у передбачення С. Д. Герцрікена. Важливість 

матеріалознавчих, металознавчих досліджень було підтверджено подальшим 
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стрімким їх піднесенням та незаперечною практичною актуальністю. 

Простежуючи історичний шлях розвитку досліджень у фізичному 

матеріалознавстві структурних недосконалостей речовин, стає зрозумілим з 

якими труднощами зустрічалися дослідники в Україні у своїй діяльності, часом 

перепони були не лише матеріального характеру, а й мали суспільно-

політичний контекст. 

У результаті аналізу здобутків ученого у підрозділ 3.2. ″Внесок 

М. М. Новикова у фундаментальні напрями фізики″ висвітлено апогей його 

наукової діяльності: 

 під керівництвом С. Д. Герцрікена розпочато дослідження змін 

електроопору металів при їхньому нагріванні. Надалі вони переросли в 

дослідження змін фізичних властивостей металів при їхньому деформуванні, 

гартуванні та відпалі. Результати дослідження було викладено в захищеній 

М. М. Новиковим кандидатській дисертації;  

 з’ясовано, що твердість матеріалу, як одна з характеристик міцності, 

залежить безпосередньо від кількості дефектів (в основному дислокацій) у 

матеріалі та їхньої рухливості; 

 доведено, що мікротвердість деяких напівпровідникових монокристалів 

змінюється при їхньому освітленні чи пропусканні через них струму (фото- та 

електромеханічні ефекти) фотомеханічні ефекти запропоновано називати 

ефектом поверхневої фотопластифікації (досліджувалися монокристали металів 

– титан, нікель, мідь, алюміній; напівпровідники та їхні з’єднання – германій, 

кремній, сульфід кадмію; лужно-галоїдні речовини – NaCl, KCl, LiF та ін.) та 

електромеханічні ефекти). Було описано залежності величини цього ефекту від 

інтенсивності освітлення, температури, концентрації домішок тощо. Відкрито 

два фізичні явища – фото капілярного ефекту та ефекту виникнення змін 

електричного потенціалу при освітленні зразків. Спеціалісти в області міцності 

і пластичності кристалів як у межах колишнього СРСР, так і за кордоном 

визнали, що ці дослідження носили пріоритетний характер. Логічним 

результатом стала докторська дисертація М. М. Новикова, яка мала значний 

науковий резонанс. Результати досліджень були визнані як незаперечні. Таким 

чином, М. М. Новиков увійшов до еліти дослідників, які посіли чільне місце в 

фізиці дефектів у кристалів. 

Принциповий підхід професора М. М. Новикова – завжди намагатися на 

базі фундаментальних даних вирішити гострі прикладні проблеми Успішне 

впровадження розробок професора – є свідченням плідної співпраці науки, 

освіти і виробництва з установами й організаціями : Інститутом 

напівпровідників АН УРСР, провідними галузевими науковими центрами 

Національної академії наук України лабораторіями і відділами інститутів 

металофізики та проблем матеріалознавства НАН України, ВО ″Кристалл″, 

Заводом чистих металів Мінкольормету СРСР (м. Світловодськ); НДІ 

прикладної фізики, Гиредмет, МОП, МЕП, Мінчермет; Науково-дослідним 

технологічним інститутом оптичного приладобудування, його Київським 

філіалом; закритим акціонерним товариством ″Пилар″. Впровадження 
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розроблених методів у виробництво також здійснювалося на підприємствах 

МЦМ, електротехнічної та радіотехнічної промисловості. У результаті цієї 

плідної діяльності у 80-х рр. ХХ століття було отримано реальний економічний 

ефект (частка КДУ) понад 2 млн. крб. 

Пів століття минуло з того часу, як на кафедрі фізики металів Київського 

університету було започатковано проф. С. Д. Герцрікеном вивчення 

структурної досконалості кристалічних речовин. Упродовж років науковий 

напрям не втрачено, а цими дослідженнями стали займатися співробітники 

кафедри, які розділяли далекоглядні погляди засновника наукової школи.  

Особливо тривалою і плідною з цього напряму була наукова співпраця 

М. М. Новикова з М. Я. Горідько, В. С. Копанем, П. П. Кузьменком, 

В. А. Макарою. Від глибини їхніх знань і наполегливості значною мірою 

залежала результативність їхніх наукових пошуків.  

Розділ 4. ″Педагогічна діяльність і винахідництво М. М. Новикова, 

популяризація науки″ включає відповідно три підрозділи. У підрозділі 4.1 

″Педагогічна діяльність професора М. М. Новиков″ у результаті аналізу 

викладацько-педагогічної діяльності встановлено, що талановитий педагог і 

вмілий організатор вищої школи М. М. Новиков вніс значний внесок у розвиток 

університетської науки, потужного широкопрофільного наукового і 

освітянського центру з високим національним статусом, визнаним вітчизняним 

і світовим співтовариством учених. Ним створено низку навчально-методичних 

праць. Серед яких 5 навчальних посібників (два мають гриф Міносвіти), які 

стали вагомим підґрунтям для забезпечення науково-освітнього процесу в 

вузах. Робота професора ″Структура и структурно-чувствительные свойства 

реальных кристаллов″ вийшла друком у 1983 р. і стала настільним підручником 

для студентів університетів та технічних вузів, що вивчали структуру реальних 

кристалів, дефекти кристалічної структури, фізику міцності. 

У 1994–1995 навчальному році професор М. М. Новиков викладав 11 

навчальних курсів, три з яких розробив самостійно: ″Додаткові питання фізики 

твердого тіла (недосконалості в алмазоподібних структурах)″ (17 год. – 4 курс), 

″Сучасні проблеми фізики (нанокристалічні та аморфні кристали)″ (18 год. – 

5 курс), ″Сучасні проблеми фізики (нанокристалічні керамічні матеріали)″ (17 

год. – 5 курс). За всю свою педагогічну діяльність професор розробив 9 

нормативних та спеціальних курсів. 

М. М. Новиков завжди приділяв велику увагу науковому супроводу 

освітнього процесу за рахунок створення лабораторної бази. Ним уперше для 

спеціальних вищих навчальних закладів України було поставлено 

лабораторний практикум по фізиці міцності та практикум з рентгенівської 

трикристальної дифрактометрії. 

Викладацька діяльність не обмежувалася КДУ. У 1983 р. на запрошення 

університету м. Санта-Клара (Куба) професор читав курс лекцій з проблем 

фізики твердого тіла для співробітників і студентів цього навчального закладу. 

Також у рамках співробітництва між ВНЗ неодноразово відвідував 



 14 

університети: Брневський (Чехія), Дебреценський (Угорщина), 

Лейпцизький (Німеччина) університети та ін. 

Причетність до становлення та піднесення діяльності унікальної науково-

педагогічної київської школи металофізики, працьовитого успішного колективу 

однодумців – викладачів і співробітників, доцентів, професорів, а згодом – 

академіків характеризується зокрема і тим, що за період наукової діяльності 

М. М. Новиковим підготовлено 2 доктори та 13 кандидатів фізико-

математичних наук. Об’єктивно його можна вважати одним із кращих 

представників творчого об’єднання – наукової школи фізичного 

матеріалознавства. Науковій школі належать фундаментальні відкриття в галузі 

матеріалознавства:  

1. Розроблено принципову схему дилатометричних вимірювань, яка дала 

можливість підвищити їх точність на 3–4 порядки і забезпечити вивчення змін 

об’єму в багатьох фізичних процесах. Побудовані за цим принципом 

дилатометри і тепер використовуються в науковій практиці. Їх конструкцію 

покладено в основу розроблених твердомірів з фіксацією глибини занурення 

індентора і датчиків навантаження. 

2. Детально вивчено фізичні закономірності, притаманні так званому 

фотомеханічному ефекту, встановлено його природу. Виконані на цій основі 

розрахунки дали й електромеханічний та концентраційний ефекти до класу 

явищ, відомих як адсорбційні зміни міцності (ефект Ребіндера). 

3. Вперше детально досліджено кінетику переміщення та розмноження 

дислокацій, встановлено і дано пояснення природи можливої нелінійності 

кінетичних кривих. Вивчено процеси деформаційного старіння і їх впливу на 

динаміку переміщення дислокацій. Цими піонерськими роботами 

започатковано новий напрям досліджень з фізики міцності та пластичності. 

4.  Виявлено вплив локальних дефектів на рухливість та електричну 

активність дислокацій у деяких напівпровідникових кристалах, зокрема 

кремнію, германію та арсеніду галію. Вперше зроблено висновок, що поведінка 

дислокацій у кристалах з високими бар’єрами Пайерла визначається не лише 

цими бар’єрами, але й локальними структурними дефектами, які ділять рухому 

дислокацію на відрізки невеликої довжини. Цей висновок згодом було 

покладено в основу фундаментальних теоретичних та експериментальних 

досліджень динаміки дислокацій (Макара В. А., Пєтухов В. Б.). 

5. Ґрунтовно вивчено процеси, що відбуваються в поверхневих шарах 

кристалів при їх шліфуванні та поліруванні. Встановлено можливість 

неруйнівного визначення за розсіянням рентгенівських променів не лише 

глибини порушеного обробкою шару речовини, але й епюри розподілу 

напружень у цьому шарі. Відкрито і вивчено процеси низькотемпературної 

релаксації напружень, їх лазерного відпалу та термічного перерозподілу з 

проникненням у глибинні шари матеріалу. 

6. Досліджено процеси пружно-пластичної деформації 

напівпровідникових пластин і прикладних матриць на різних технологічних 

етапах виготовлення приладів. Останнє дало змогу розробити і впровадити у 



 15 

виробництво економічно ефективні інноваційні технології виготовлення деяких 

важливих кремнієвих структур. 

7. Сконструйовано, побудовано і забезпечено комп’ютерними програмами 

трикристальні автоматичні рентгенівські дифрактоменти, які дали змогу не 

лише оцінити структурну досконалість досліджуваного матеріалу, але й 

установити, з яким типом порушень пов’язані зміни дифрактометричної 

картини і визначити, виходячи з цих змін, розміри та концентрацію розсіюючих 

рентгенівське проміння центрів. На цій основі запропоновано і впроваджено у 

виробництво неруйнівну методику експресного контролю структурної 

досконалості приладних матриць і монокристалів, використовуваних в 

оптоелектроніці. Оцінюючи ці роботи, член-кореспондент НАНУ, лауреат 

Державних премій України В. Б. Молодкін у рецензії писав, що ″вони є новим 

важливим кроком експериментального вивчення питань розсіяння 

рентгенівського проміння кристалами з дефектами техногенного походження″. 

8. Розроблено і впроваджено у виробництво імпульсний паяльник, який 

дав можливість усунути перегрів інтегральних схем при їх монтажі. Виріб 

демонструвався на Лейпцизькій міжнародній виставці у 1993 р. 

У підрозділі 4.2 ″Винахідництво як складова наукової роботи вченого″ 

розкривається одна із яскравих граней творчого таланту дослідника – 

винахідництво. Наукові пошуки вченого були направлені на досконале 

вивчення реальної структури кристалів та її впливу на різні їх фізичні 

властивості. Вченим віддано багато сил впровадженню результатів роботи в 

практику, особливо якщо ці результати дозволяли покращити фізичні 

характеристики об’єктів. Тому поряд з науковими публікаціями в періодичних 

виданнях, М. М. Новиковим багато зареєстровано заявок, винаходів, 

авторських свідоцтв, патентів у  Держкомвинаході, в тому числі 38 

підтверджених. 

У підрозділі 4.3 ″М. М. Новиков – історик природознавства та 

популяризатор науки″ подано характеристику діяльності М. М. Новикова як 

блискучого популяризатора науки. Серед його наукових доробків серія 

опублікованих плакатів, які стосуються електроніки, та п’ять науково-

популярних видань. Упродовж багатьох років – він був членом президії та 

заступником голови секції фізики республіканського товариства ″Знання″. 

Наприкінці наукової діяльності М. М. Новиков репрезентує низку праць з 

історії науки, написаних з використанням засад історико-наукового аналізу. Це 

стало внеском в історію фізики, адже його праці представляють погляди 

вченого – свідка подій і учасника розробки нового напряму в фізиці, який 

глибоко розумів світоглядне значення науки, плідно співпрацював з багатьма 

вченими та творчими колективами епохи другого етапу науково-технічної 

революції на терені УРСР. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проаналізувавши стан наукової розробки теми дослідження, рівень її 

джерельного та методологічного забезпечення, встановлено, що наявні джерела 

охоплюють складний процес виникнення матеріалознавчої, металознавчої науки, 

а відомості про діяльність М. М. Новикова відображені в публікаціях з історії 

наукових установ, які працювали в галузі фізики, а також висвітлюються в 

спогадах, звітах колег по спільних наукових проектах. 

Історіографічний аналіз та комплексне вивчення джерельної бази дозволили 

репрезентувати наукову спадщину М. М. Новикова, встановити її місце і роль у 

розвитку вітчизняної науки з напряму фізичного матеріалознавства, 

металознавства, висвітлити його науковий простір, організаційну, педагогічну, 

винахідницьку, популяризаторську діяльність та як історика науки. Водночас 

робота вченого проходила на тлі соціально-економічних змін в країні, 

закономірностей розвитку фізики, і була зумовлена внутрішньою логікою 

розвитку фізичних досліджень, зокрема в Україні. 

З кінця 50-х років минулого століття професор М. М. Новиков активно 

працював у галузі фізики міцності матеріалів. Ядром його робіт стали 

дослідження, присвячені вивченню структурних недосконалостей в металевих, 

іонних і ковалентних кристалах, їх впливу на міцність та інші механічні 

характеристики матеріалів. При цьому вчений завжди прагнув на базі 

фундаментальних даних вирішити гострі прикладні проблеми. Результати робіт 

інтенсивно використовуються в різноманітних галузях промисловості, у т. ч. 

мікроелектроніці, електронно-обчислювальній техніці, приладобудуванні, оптиці. 

Широко відомі його роботи з вивчення точкових і лінійних дефектів, рухливості 

дислокацій. Ним вперше вивчено та пояснено отримані в результаті теоретичні 

описи нелінійних тимчасових залежностей довжини шляху дислокацій, розвинені 

фізичні уявлення про існування їх стартових напруг в ковалентних кристалах, 

отримані залежності рухомості дислокацій від форми імпульсу навантаження. 

М. М. Новиковим запропоновано та апробовано розвинутий у подальшому його 

учнями метод вивчення коротких дислокаційних відрізків, які дали можливість 

вирахувати низку важливих фізичних параметрів, які визначають процеси 

переміщення і розмноження дислокацій. 

Виявлено, що багаторічна праця вченого в галузі фізичного 

матеріалознавства узагальнена його фундаментальними результатами досліджень 

структури і структурно чутливих властивостей кристалів, динаміки руху та 

розмноження дислокацій була широко відома як в колишньому СРСР, в 

незалежній Україні, так і за кордоном. Ученим запропоновано методику вивчення 

кінетики розмноження дислокацій в галузі початку пластичного протікання 

матеріалу (було загальнопризнано та застосовано), отримано важливі під кутом 

зору фізичних основ міцності результати. Він уперше зміг на термодинамічному 

рівні описати природу ефекту поверхневої фотопластифікації кристалів 

(фотомеханічного ефекту), вивчити його важливі закономірності, згодом 

електромеханічного ефекту. 
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Викладацька та педагогічна діяльність ученого відзначається системним 

підходом, уважним ставленням до студентів та аспірантів. Лекції професора 

відзначалися стрункою логікою та глибиною викладу. М. М. Новиковим 

розвинено київську наукову школу металофізики: за період наукової діяльності 

ним підготовлено 2 доктори та 13 кандидатів фізико-математичних наук, які 

успішно працюють у вузах, наукових установах, розвиваючи далі вітчизняне 

матеріалознавство, металофізику. 

У результаті винахідницької діяльності М. М. Новиковим виконані загальні 

дослідження в галузі вивчення еволюції дислокацій, залишкових напруг та 

міцності кристалів алмаза і низки напівпровідникових алмазоподібних матеріалів і 

структур пристроїв. Ці дослідження завершені впровадженням відповідних 

розробок в технологічні процеси виготовлення інтегральних мікросхем. Автор 

низки розробок, що дозволяють виконувати експерсний операційний контроль 

товщини порушеного шару та товщини покриттів, насамперед у порошкоподібних 

матеріалах. Ці розробки, як і більшість з отриманих 38 авторських свідоцтв і 

патентів, впроваджені у виробництво. 

Професор М. М. Новиков був не лише талановитим організатором науки, 

навчального процесу та дослідником, а й активним популяризатором фізики та 

істориком науки. Про це свідчать понад 280 наукових та науково-популярних 

праць, з них опубліковано серію плакатів, що стосується електроніки та п’ять 

науково-популярних видань. Упродовж багатьох років вчений був членом президії 

та заступником голови секції фізики республіканського товариства ″Знання″. 

Науковий і життєвий простір ученого можна умовно розділити на декілька 

періодів: Перший – до 1965 р., коли під керівництвом М. М. Новикова було 

розроблено експериментальні методи дослідження дислокацій і, як результат 

цього, багато вчених повірили, що за вивченням дислокацій – майбутнє. Цей 

напрям розвивається досі. Другий – з 1965 р., дослідження кристалічної будови 

матеріалів, зокрема кремнію (Si). Ці розробки використовуються в комп’ютерній 

промисловості. Кафедра металофізики КДУ забезпечувала світовий рівень 

науковим розробкам, де відслідковується вагомий внесок професора 

М. М. Новикова.  

За основними віхами життєвого і творчого шляху, пройденого 

професором М. М. Новиковим, нами розроблено і конкретизовано в дисертації 

періодизацію щодо найбільш значущих для вченого подій і фактів. 
 

Наукові, методологічні, педагогічні здобутки М. М. Новикова не 

втратили актуальності й досі. Теоретичні розробки професора широко відомі у 

наукових колах і застосовуються в виробництві, військово-промисловому 

комплексі, мікроелектроніці і напівпровідниковій промисловості та інших 

галузях. 
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АНОТАЦІЯ 

Якуба В. В. Розвиток металофізики в Україні : науковий внесок 

професора М. М. Новикова (1933–2007рр.). Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки. – Державний вищий навчальний 

заклад ″Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди″. – Переяслав-Хмельницький, 2012. 

У дослідженні подається аналіз основних етапів життя, науково-дослідної та 

науково-педагогічної діяльності відомого українського вченого-фізика, видатного 

діяча освіти, заслуженого професора Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, академіка Академії наук Вищої школи України, лауреата 

Державної премії України в галузі науки і техніки Миколи Миколайовича 

Новикова. 

Обґрунтовано доведено, що вчений широкого наукового світогляду розробив 

і сприяв розвитку нових наукових напрямів сучасного фізичного матеріалознавства, 

проблем структурної досконалості матеріалів і її впливу на фізичні властивості 

кристалів, зокрема напівпровідникових. Вагомий внесок ученого ву розробку 

ресурсозберігаючих технологій виготовлення монокристалічних приладів. 

Запропоновано періодизацію життя і діяльності М. М. Новикова. Постать 

ученого (його науково-дослідна, науково-педагогічна, винахідницька, 

популяризаторська діяльність) розглянуто на тлі історичної ретроспективи, 

фундаментальних та прикладних досліджень в матеріалознавстві, показано їх 

соціокультурний зріз. 

Встановлено, що вченому належить понад 600 праць: 281 наукова і науково-

методична праця – монографії, підручники та навчальні посібники, статті у 

провідних фахових журналах з фізики; науково-популярні видання; а також 

захищені 38 авторських свідоцтв і патентів, 310 наукових рефератів на різноманітні 

видання. 

Ключові слова: М. М. Новиков, фізичне матеріалознавство, металофізика, 

університет, педагогічна діяльність, винахідництво, популяризація фізики. 

 

АННОТАЦИЯ 

Якуба В. В. Развитие металлофизики в Украине : научный вклад 

профессора Н. Н. Новикова (1933–2007гг.). Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук за 

специальностью 07.00.07 – история науки и техники. – Государственное высшее 

учебное заведение ″Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический 

университет имени Григория Сковороды″. – Переяслав-Хмельницкий, 2012. 

В диссертации дан анализ результатов научной, организационной, 

педагогической, изобретательской, популяризаторской деятельности известного 

украинского ученого-физика, видающегося деятеля образования, заслуженного 

профессора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, 

академика Академии наук Высшей школы Украины, лауреата Государственной 

премии Украины в области науки и техники Николая Николаевича Новикова. 
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Работа состоит из вступления, четырех разделов, выводов, списка 

использованных источников и литературы, приложений. 

Раскрыты актуальность и научная новизна диссертационного исследования; 

показана связь работы с научной темой и практическое значение полученных 

результатов; обоснована цель, задачи, объект и предмет исследования; определены 

хронологические границы, методы исследования, приведены сведения об апробации, 

структуре и публикациях автора диссертации. 

Проанализировав степень научной разработки проблемы, определены 

направления, требующие дальнейшего изучения. Установлено, что деятельность 

Н. Н. Новикова не была предметом специального диссертационного исследования. 

Историографический обзор показывает, что исследуемая проблема освящалась 

предыдущими авторами фрагментарно. 

Собраны, обобщены и введены в научный оборот неизвестные и малоизвестные 

факты биографии и деятельности ученого. 

В результате характеристики жизненного и творческого пути ученого 

разработана его периодизация. Первый – до 1965 г. В Киеве впервые под руководством 

Н. Н. Новикова было разработано экспериментальные методы исследования 

дислокаций (в этом направлении были также работы в Харькове). В результате много 

ученых поверили, что за изучением дислокаций – будущее, и это направление успешно 

развивается. Второй – с 1965 г. исследование кристаллического построения материалов, 

в частности кремния (Si). Эти разработки используются в компьютерной 

промышленности. Не смотря, на то что во многих развитых странах такого рода 

исследования активно проводились, кафедра металлофизики КГУ отвечая мировому 

уровню, благодаря видающейся деятельности профессора Н Н. Новикова. 

За основными вехами жизненного и творческого пути, пройденного профессором 

Н. Н. Новиковым, разработана более конкретизированная периодизация относительно 

значительных для ученого событий и фактов. 

Изучение жизнедеятельности и творческого пути Н. Н. Новикова дало 

возможность выяснить условия становления его научного мировоззрения, на 

формирование взглядов которого большое влияние оказал пионер украинской 

металлофизики С. Д. Герцрикен. 

Определено, что достижения профессора Н. Н. Новикова и киевской школы 

металлофизики заключаются в следующем: 

Разработано принципиальную схему дилатометрических измерений, которая 

дала возможность повысить их точность на 3–4 порядка и обеспечить изучение 

изменений объема во многих физических процессах. Построены за этим принципом 

дилатометры и сейчас используются в научной практике. Их конструкцию положено в 

основу разработанных твердомеров с фиксацией глубины погружения индентора и 

датчиков нагрузки. 

Детально изучено физические закономерности, присущие так называемому 

фотомеханическому эффекту, установлено его природу. Выполнены на этой основе 

расчеты дали электромеханический и концентрационный эффекты до класса явлений, 

известных как адсорбционные изменения прочности (эффект Ребиндера). 
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Впервые детально исследована кинетика перемещения и размножения 

дислокаций, установлено и дано объяснение природы возможной нелинейности 

кинетических кривых. Изучены процессы деформационного старения и их влияния на 

динамику перемещения дислокаций. Этими пионерскими работами начато новое 

направление исследований по физике прочности и пластичности. 

Выявлено влияние локальных дефектов на подвижность и электрическую 

активность дислокаций в некоторых полупроводниковых кристаллах, в частности 

кремния, германия и арсенида галлия. Впервые сделан вывод, что поведение 

дислокаций в кристаллах с высокими барьерами Пайерла определяется не только этими 

барьерами, но и локальными структурными дефектами, которые делят движущуюся 

дислокацию на отрезки небольшой длины. Этот вывод впоследствии был положен в 

основу фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований динамики 

дислокаций. 

Основательно изучены процессы, происходящие в поверхностных слоях 

кристаллов при их шлифовании и полировке. Установлена возможность 

неразрушающего определения по рассеянию рентгеновских лучей не только глубины 

нарушенного обработкой слоя вещества, но и эпюры распределения напряжений в этом 

слое. Открыты и изучены процессы низкотемпературной релаксации напряжений, их 

лазерного отжига и термического перераспределения с проникновением в глубинные 

слои материала. 

Исследованы процессы упруго-пластической деформации полупроводниковых 

пластин и прикладных матриц на различных технологических этапах изготовления 

приборов. Последнее позволило разработать и внедрить в производство экономически 

эффективные инновационные технологии изготовления некоторых важных 

кремниевых структур. 

Сконструированные, построены и обеспечены компьютерными программами 

трикристальные автоматические рентгеновские дифрактометры, которые позволили не 

только оценить структурное совершенство исследуемого материала, но и установить, с 

каким типом нарушений связаны изменения дифрактометрических картин и 

определить, исходя из этих изменений, размеры и концентрацию рассеивающих 

рентгеновское излучение центров. На этой основе предложено и внедрено в 

производство неразрушительную методику экперсного контроля структурного 

совершенства приборных матриц и монокристаллов, используемых в оптоэлектронике. 

Разработан и внедрен в производство импульсный паяльник, который дал 

возможность устранить перегрев интегральных схем при их монтаже. Изделие 

демонстрировался на Лейпцигской международной выставке в 1993 г. 

Подготовлено ряд работ по истории материаловедения, разработана 

периодизация отдельных ее направлений. 

Раскрыта роль Н. Н. Новикова в развитии высшей школы. За период научной 

деятельности им подготовлено 2 доктора и 13 кандидатов физико-математических наук. 

Ключевые слова: Н. Н. Новиков, физическое материаловедение, 

металлофизика, университет, педагогическая деятельность, изобретательство, 

популяризация физики. 
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ANNOTATION 

Yakubа V. Development of Metal in Ukraine: the scientific contributions 

of Professor M. Novikov (1933–2007). Manuscript. 

Dissertation’s for getting the scientific degree of the candidate of historical 

sciences, specialty 07.00.07. – History of Science and Engineering. – State Higher 

Edukational Establishment, ″Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University 

named after Hryhoriy Skovoroda.″– Pereyaslav-Khmelnitsky, 2012. 

In the study is the analysis of the basic stages of life, research work and 

scientific-pedagogical activity of the famous Ukrainian scientist, physicist, eminent 

man of education, Professor Emeritus of Kyiv National Taras Shevchenko 

University, Academician of the Academy of Higher Education of Ukraine, laureate of 

State Prize of Ukraine in Science and Technology Mikolai Mikolaevich Novikov. 

In the dissertation was grounded and proved that the scientist had had a broad 

scientific outlook, he had made and helped on developing new research areas of 

modern physical materials, problems of structural perfection of materials and its 

effects on physical properties of crystals, in particular semiconductor. His significant 

contribution to the development of resource-saving technologies is     the single-

crystal devices. 

There were done periods of life and work of M.M. Novikova. The figure of the 

scientist (his research, scientific, educational, inventive, promotional activities) was 

considered against the backdrop of historical retrospective of fundamental and 

applied researches in material’s science, were shown their socio-cultural section. 

It is the fact that the scientist has more than 600 publications: 281 scientific 

and scientific-methodical works – monographs, textbooks and manuals, articles in the 

leading journals of physics, scientific and popular publications. He defended 38 

author’s certificates and patents, 310 scientific essays were published on different 

languages.  

Key words: M. M. Novikov, Physical material’s science, Metal, university, 

pedagogical activities, invention, popularization of physics. 

 


