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«З НАУКОЮ У ЖИТТІ» 
ТВОРЧИЙ ШЛЯХ  

Миколи Захаровича ГАЛУНОВА

Галунов Микола Захарович народився 18 грудня 1951 
року у м. Харкові. Закінчив Харківську загальноосвітню 
школу № 6 із золотою медаллю. Навчався на кафедрі фізич-
ної оптики фізичного факультету Харківського державного 
університету ім. О. М. Горького, який закінчив у 1973 році. 
Свою трудову діяльність Микола Захарович Галунов розпо-
чав на початку 1974 року у Всесоюзному науково-дослід-
ному Інституті монокристалів, сцинтиляційних матеріалів 
і особливо чистих хімічних речовин Міністерства хімічної 
промисловості СРСР з посади інженера. 

Завдяки відмінній теоретичній підготовці, творчим здіб-
ностям і активній життєвій позиції керівництво Інституту 
досить швидко переводить Галунова М. З. з інженерних на-
прямків робіт на наукову діяльність, спочатку на посаду мо-
лодшого наукового співробітника, а потім наукового і стар-
шого наукового співробітника. 

У 1984 році Галунов М. З. захистив дисертацію на здо-
буття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 
наук. Кандидатська дисертація Галунова М. З. присвячена 
вивченню теорії явищ, що обумовлюють кінетику форму-
вання сцинтиляційного спалаху в швидкодіючих органічних 
сцинтиляторах. Ним було доведено, що відмінність між кі-
нетиками швидкого компоненту імпульсів радіо- та фото-
люмінесценції зникала для рідин із малою в’язкістю, спос-
терігалась для в’язких розчинів та була принциповою для 
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органічних монокристалів. Незшиті (не сітчасті) полімерні 
структури займали проміжний стан. Тобто, вже тоді Галунов 
М. З. показав, що специфіка збудження органічної речовини 
іонізуючим випромінюванням може чітко проявлятись у па-
раметрах сцинтиляційного імпульсу, але, водночас, цей вплив 
суттєво залежить від структурної досконалості об’єкту. 

У 1988 році Галунов М. З. займає посаду начальника 
сектору, а з 1992 року стає завідувачем відділу молекулярної 
електроніки органічних кристалів Інституту монокристалів, 
який на той час, після розпаду Радянського Союзу, було пе-
реведено в підпорядкування Національної академії наук  
України (НАН України). 

У своїй подальшій науковій діяльності Микола Захаро-
вич зосередив свої творчі зусилля на розв’язанні низки ак-
туальних задач органічного матеріалознавства, зокрема на: 
розвитку та побудові теорії радіолюмінесценції органічних 
конденсованих середовищ; теорії фізичних процесів, що 
відбуваються при кристалізації органічних і біологічних ор-
ганічних речовин; процесів у органічних конденсованих лю-
мінесцентних середовищах. Він стає висококваліфікованим 
фахівцем у сучасних питаннях радіоекології, радіобіології 
та радіомедицини, новатором у розробці нових радіаційно-
стійких гетероструктурованих люмінесцентних матеріалів 
та вивченні фізичних процесів у них. 

У 1994 році Галунов М. З. захищає дисертацію на наукову 
ступінь доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 
01.04.05 – «оптика». У докторській дисертації ним розробле-
но системний підхід, що базується на порівнянні результатів 
експериментального вивчення як швидкого, так і сповільне-
ного компонентів сцинтиляційного спалаху, з результатами 
аналізу кінетичних рівнянь. Ці рівняння описують форму-
вання сцинтиляційного спалаху з врахуванням затримки мо-
ментів збудження молекул внаслідок рекомбінації зарядових 
станів, які виникають безпосередньо внаслідок взаємодії 
первинного збудження із органічною речовиною. Вибраний 
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підхід враховував, що зарядові стани можуть локалізуватись 
або не локалізуватись на пастках як структурного, так і дина-
мічного походження. Було доведено, що криза 70–80-х років 
теорії радіолюмінесценції органічних конденсованих сере-
довищ була пов’язана з нехтуванням специфікою вкрай важ-
ливих етапів генерації та розміну енергії зарядових станів, 
що виникають у цих системах під дією іонізуючих випро-
мінювань. Важливим фактором є наявність чи відсутність 
інтенсивної матеріальної дифузії у цих об’єктах, що призво-
дить до різного розвитку сцинтиляційного процесу у поліме-
рах та кристалах з одного боку та рідинах із малою в’язкістю 
з іншого. Для твердих тіл при формуванні швидкого компо-
ненту сцинтиляційного спалаху вирішальним фактором стає 
структурна досконалість. 

Галуновим М. З. було виконано фундаментальні дослід-
ження з вивчення швидкоплинних процесів розміну енергії 
іонізуючого випромінювання в органічній речовині. В ре-
зультаті таких досліджень було сформульовано та доведено 
існування нового напрямку щодо вивчення первинних про-
цесів розміну енергії іонізуючих випромінювань у органічних 
конденсованих середовищах. Галунов М. З. вперше отримав 
експериментальні результати та запропонував фізичний ме-
ханізм, який базувався на зовсім іншому поясненні фізичних 
процесів у треках іонізуючих частинок ніж це припускалося 
у класичних теоріях Біркса, Вольца, Кінга, Лостре та інших 
науковців. На базі цих новітніх результатів стало можливим 
розуміння кризи сцинтиляційної тематики 80-х років та при-
чини абсолютної невідповідності між розрахунками, які було 
зроблено на базі даних із теорії радіолюмінесценції органіч-
них сцинтиляторів, та переконливими експериментальними 
даними для органічних трекових детекторів. Галунов М. З. 
провів низку досліджень, метою яких було вивчення впли-
ву процесів, що відбуваються при розміні енергії первинної 
частинки та формуванні зон високої густини активації. Для 
розуміння та кількісного аналізу цих процесів і процесів ос-
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тигання треку необхідно було розділити їх внесок та внесок 
структурних особливостей сцинтиляційної системи. 

Галуновим М. З. розвинуто люмінесцентний підхід щодо 
вивчення фізичних процесів у треках іонізуючих частинок і 
визначено природу явища «специфічного гасіння» для ор-
ганічних молекулярних систем. Було виявлено, що механізм 
гасіння радіаційного збудження носить бімолекулярний ха-
рактер (із великою вірогідністю анігіляції великої кількості 
первинних збуджень на початку процесу). Тобто цей механізм 
є вкрай ефективним при великих питомих енергетичних 
втратах іонізуючого випромінювання, що і спостерігалося 
експериментально. Було виявлено межі застосування «ди-
фузійного» наближення при описі формування сповільне-
ного компоненту імпульсу радіолюмінесценції. Цей процес 
також виявляв характерну специфіку органічних кристалів, 
пластмасових сцинтиляторів та рідин. Таким чином, проце-
си формування імпульсу радіолюмінесценції можна розділи-
ти на такі, що обумовлені специфікою взаємодії іонізуючого 
випромінювання високої енергії з органічною речовиною, та 
ті, що обумовлені процесами розміну цієї енергії і залежать 
від структурної досконалості об’єкту. Перша група причин 
дозволяє розповсюджувати отримані результати щодо фор-
мування треків іонізуючих частинок на біологічні системи, а 
друга вказує на те, що керування характеристиками об’єктів, 
що розробляються, можливо лише на етапі формування їх 
майбутніх властивостей, які визначають умови переносу за-
рядових станів та енергії електронного збудження. 

Галуновим М. З. було виконано серію робіт, щодо вив-
чення впливу процесів, які відбуваються при переході від 
розплаву чи розчину до твердої фази (кристалу) через шар, 
що росте. Тобто мова йде про вивчення процесів у «м’якій 
речовині», що вже не є рідиною, але ще не є твердим тілом. 
В результаті було створено новий напрямок у вирощуванні 
молекулярних кристалів – отримання кристалів з керованою 
структурною досконалістю. За цей цикл робіт Галунова М.З. у 
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співавторстві було нагороджено премією ім. І. М. Францевича 
НАН України за 1992 рік. Проведені дослідження дозволили 
отримати низку нових фундаментальних результатів. 

Внаслідок введення електронноакцепторних мікродомі-
шок до розплаву молекулярних речовин виникають комплек-
си із переносом заряду, які орієнтують молекулярне оточення 
в розплаві, і тому змінюють умови формування шару м’якої 
структури, яка знаходиться між розплавом та кристалом, 
уже вирощеним. Із збільшенням концентрації таких домішок 
структурна досконалість кристалу спочатку стає кращою, а 
починаючи із 0,1 мол.% погіршується. Цей ефект (при вели-
ких концентраціях електронноакцепторних домішок) обумо-
влюється конкуренцією центрів, що потрапляють до одного 
й того ж молекулярного шару такої м’якої речовини. В діапа-
зоні малих концентрацій такі центри ініціюють кристаліза-
цію у своєму молекулярному шарі, конкуруючи із формуван-
ням дефектів структури. Цей новий підхід до вирощування 
органічних кристалів дозволив довести середньоквадратич-
ну розорієнтацію блоків мозаїки монокристалу до 6–30′ (для 
різних кристалів) замість величин у 60–80′, що були найкра-
щими для стандартних методик. Внаслідок виникнення де-
фектів росту органічних кристалів не вдавалося налагодити 
промисловий випуск зразків сцинтиляційних монокристалів 
діаметром більше 65 мм. Використання вищезазначеного 
підходу не тільки надало можливість керувати структурною 
досконалістю об’єктів, які вирощувались, але й дозволило 
розпочати випуск зразків до 120 мм у діаметрі. Результати 
цих досліджень було підтверджено як теоретичними оцін-
ками, так і результатами експериментів, де молекули шару 
м’якої речовини орієнтувалися атомарним полем відколів 
неорганічних кристалів, на яких відбувалося вирощування 
молекулярного кристалу. Завершенням цього циклу робіт 
стали експерименти із вирощування кристалів на краплі роз-
плавленого металу, яка не може орієнтувати молекули роз-
плаву. При введенні електронноакцепторних мікродомішок 
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кристал вирощувався, а при їх відсутності – ні. 
Вищенаведений цикл досліджень став не лише основою 

робіт для подальшого вдосконалення характеристик крис-
талів, які вирощувалися під науковим керівництвом Галуно-
ва М. З., але й дозволив довести можливість реалізації ще 
одного нового наукового напрямку – отримання молекуляр-
них сцинтиляційних матеріалів із теоретично необмежени-
ми розмірами поперечного перерізу. Цей напрямок базується 
на отриманні сцинтиляторів методом пресування. В основі 
ідеї цих робіт лежать практичні результати, які дозволили  
Галунову М. З. із співробітниками виявити, що під час росту 
молекулярного кристала (системи із надслабкими міжмоле-
кулярними взаємодіями) можна виділити три зони. Це рідина 
(розплав), наношар «м’якої речовини», яка вже не є рідиною, 
але ще не стала твердим тілом, та тверде тіло (кристал який 
виріс). В’язкість першого шару (розплаву) занадто мала для 
фіксації молекул між собою. У третьому шарі позиції моле-
кул вже жорстко фіксовані. Тобто формування кристала від-
бувається у другому шарі при температурах трохи нижчих за 
температуру розплаву. Якщо молекули зорієнтовані так, що 
можуть ефективно формувати центри кристалізації у м’якій 
речовині, то цих умов достатньо для росту кристала висо-
кої якості. Запропонований метод полягає у розповсюджені 
стану м’якої речовини на весь об’єм майбутнього кристала. 
Стадіями такого процесу є: вирощування структурно доско-
налого кристала (малого діаметра), дроблення цього криста-
ла на задані фракції, та пресування при температурах трохи 
нижчих температури формування розплаву. На теперішній 
час реалізовано можливість отримання полікристалів до  
250 мм у діаметрі із сцинтиляційними характеристиками 
подібними до монокристала. Існуючі обмеження пов’язані 
лише із характеристиками обладнання та мікротвердістю 
зразків, які отримуються (розтріскування під дією влас-
ної ваги). Для забезпечення цих досліджень під керівництвом  
Галунова М.З. було проведено дослідження зі створення спо-
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собів очищення сировини, вдосконалення та автоматизації про-
цесів росту кристалів, метрологічного забезпечення вимірювань 
їхніх характеристик, теоретичних оцінок параметрів процесів, 
що вивчаються. 

Багато зусиль Галунов М. З. прикладав до реалізації 
теоретичних здобутків. Крім практичного використання ви-
щенаведених робіт із кристалами з високою структурною 
досконалістю треба відзначити створення рідких та пласт-
масових сцинтиляторів із субнаносекундною швидкодією, 
створення сцинтиляторів для роздільної реєстрації іонізу-
ючих випромінювань за формою сцинтиляційного імпульсу 
на основі в’язких рідин, зшитих (сітчастих) полімерів, сцин-
тиляторів нового типу – «дискретних» сцинтиляторів, флу-
оресцентних відмітників та зондів для медико-біологічних 
досліджень і клінічної діагностики, люмінесцентних дефек-
тоскопічних матеріалів. 

Галунов М. З. завжди активно залучав творчу молодь 
до наукових досліджень. Починаючи з 1986 року він керував 
групою наукових працівників, у якій повсякчасно викону-
валися студентські курсові і дипломні роботи з вирішення 
актуальних проблем матеріалознавства. Галунов М. З. при-
ймав активну участь в атестації науково-педагогічних кад-
рів. Багаторазово залучався до роботи комісій з прийому 
кандидатських іспитів у аспірантів та пошукувачів Інститу-
ту монокристалів НАН України. Завдяки високій науковій 
кваліфікації і науковому авторитету Галунов М. З. з 1995 
року був членом спеціалізованої вченої Ради з захисту до-
кторських дисертацій при Інституті монокристалів НАН Ук-
раїни. У 1997 році його було запрошено на посаду професо-
ра кафедри функціональних матеріалів хімічного факультету 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 
Багатий досвід та високий професіоналізм дозволили йому 
розробити за короткий час програми двох нових навчальних 
дисциплін, які він викладав на кафедрі, починаючи з 1997 
року. Рішенням Міжнародної науково-освітньої програми 
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фонду Джорджа Сороса для вчених та викладачів у 1998 році  
Галунову М. З. було присуджено індивідуальний грант за 
значні успіхи, досягнуті в науковій та освітній діяльності.

У 2001 році Галунову М. З. присвоєно вчене звання про-
фесора зі спеціальності 01.04.10 – «фізика напівпровідників 
і діелектриків».

В Інституті монокристалів НАН України М.З. Галунов 
був керівником низки наукових тем НАН України, зокрема: 
“Дослідження впливу центрів гасіння різного структурно-
го походження на механізм радіолюмінесценції органічних 
молекулярних кристалів та рідинних сцинтиляторів” (1994–
1995 рр.); “Вплив будови та складу органічних кристалів 
на їх надмолекулярні та молекулярні властивості” (1996 
–1999 рр.); “Надмолекулярні та молекулярні властивості ор-
ганічних сцинтиляційних конденсованих середовищ: структу-
ра, процеси транспорту зарядів та збуджень” (2000–2003 рр.). 

Неодноразово Галунов М. З. здійснював наукове керів-
ництво виконанням грантів Українського науково-техноло-
гічного центру. Він підтримував творчі зв’язки із вченими 
Нідерландів, США, Греції, Німеччини, Російської Федера-
ції, Фінляндії, Республіки Корея, приймав активну участь 
у роботі міжнародних конференцій як член організаційних, 
програмних комітетів та як запрошений доповідач. Він брав 
активну участь у роботі міжнародних наукових товариств. З 
1995 року він був членом секції «Органические люминофо-
ры» наукової ради з люмінесценції РАН, з 2000 року – чле-
ном Міжнародної асоціації IEEE, членом Американського 
оптичного товариства (OSA). На знак визнання його науко-
вих здобутків Рада директорів Американського бібліогра-
фічного інституту опублікувала його біографічні дані у книзі 
«500 Leaders of Science», що була видана бібліотекою Сенату 
США у 2004 році.

Наприкінці 2002 року Президія НАН України, зважаю-
чи на важливість досліджень в галузі матеріалознавства се-
редовищ, придатних для виявлення і реєстрації іонізуючого 
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випромінювання різних спектрів, з урахуванням високого 
рівня наукового доробку відділів Інституту монокристалів 
НАН України, які займалися проблемами сцинтиляційної 
техніки, прийняла рішення про створення окремого Інсти-
туту сцинтиляційних матеріалів НАН України (ІСМА НАН 
України) на базі цих відділів. Директор новоствореного інс-
титуту Гриньов Б. В. запропонував Миколі Захаровичу очо-
лити відділ молекулярних і гетероструктурованих матеріалів 
ІСМА НАН України. Запрошення було з вдячністю прийнято 
і у новій установі Галунов М. З. продовжив розвивати свої 
теоретичні та прикладні дослідження за проєктами актуаль-
ної тематики державного замовлення, програмно-цільової та 
відомчої тематики НАН України, спільними роботами з нау-
ковими установами інших країн. 

Під його науковим керівництвом і за безпосередньою 
участю в ІСМА НАН України було успішно виконано біль-
ше двох десятків наукових і науково-технічних проєктів з 
актуальних проблем сцинтиляційного матеріалознавства. За 
тематикою НАН України було, зокрема, виконано проєкти: 
«Структурна впорядкованість органічних молекулярних сис-
тем та її вплив на сцинтиляційні властивості об’єкту» (2004–
2006 рр.); «Впорядкованість надмолекулярної структури ор-
ганічних сцинтиляційних систем – детекторів нейтронного 
випромінювання та специфіка сцинтиляційного процесу в 
них» (2007–2009 рр.); «Розробка промислових методів отри-
мання та організація дослідного виробництва сцинтиляторів 
на основі стильбену і п-терфенілу для митного та екологіч-
ного моніторингу» (2008 р.); «Первинні втрати енергії збуд-
ження та нелінійність сцинтиляційного відгуку органічних 
молекулярних систем із різною впорядкованістю надмолеку-
лярної структури» (2010–2012 рр.); «Органічні молекулярні 
сцинтиляційні системи з різною впорядкованістю надмоле-
кулярної структури та особливості розміну енергії іонізую-
чого випромінювання в них» (2013–2015 рр.); «Пористі ор-
ганічні сцинтилятори та їх аналоги; особливості процесів 
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збору світла в гетерогенних системах» (2016 р.); «Органічні 
полікристалічні сцинтилятори для задач виявлення альфа- і 
бета- радіонуклідних джерел радіації у природних водах» 
(2016–2018 рр.); «Радіаційно-стійкі композиційні сцинти-
лятори та процеси, які визначають їх радіаційну стійкість» 
(2017–2019 рр.); «Розробка радіаційно-стійких сцинтиляторів 
для фізики високих енергій» (2017–2018 рр.); «Особливості 
детектування швидких нейтронів сцинтиляційними матеріа-
лами із великими масовими числами» (2020–2022 рр.).

За державною програмою фундаментальних і приклад-
них досліджень з проблем використання ядерних матеріалів 
та ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галу-
зей економіки Галунов М. З. керував проєктами: «Розробка 
детекторів великої площини для реєстрації та спектрометрії 
швидких нейтронів» (2007–2008 рр.); «Комбіновані детекто-
ри для реєстрації швидких та теплових нейтронів» (2009–
2010 рр.); «Композиційні органічні сцинтилятори для реєст-
рації швидких нейтронів поділу» (2011 р.) та іншими.

У сфері міжнародного наукового співробітництва під 
керівництвом професора Галунова М. З. виконувались про-
єкти: «Проведення наукових досліджень з розробки й удоско-
налення характеристик органічних сцинтиляторів великої 
площі на основі стильбену і п-терфенілу, отриманих мето-
дом пресування, а також композиційних сцинтиляторів для 
спектрометрії швидких нейтронів» (2007–2008 рр., спільно 
з Інноваційним технологічним центром радіаційної безпе-
ки Сеульского державного університету, Республіка Корея); 
«Розробка промислового способу отримання та організація 
дослідного виробництва сцинтиляторів на базі кристалів 
стильбену та п-терфенілу для митного та екологічного моні-
торингу» (2008 р., спільно з фірмою SCINTIMAX, США).

На замовлення Державного фонду фундаментальних 
досліджень України та Державного агентства з питань на-
уки, інновацій та інформатизації України Галунов М. З. здій-
снював наукове керівництво проєктами: «Механізми впливу 
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високих доз іонізуючих випромінювань на сцинтиляційні 
і оптичні властивості нових типів органічних детекторів» 
(2013–2014 рр.); «Вплив триплет-триплетної анігіляції на 
здатність нових типів органічних гетерогенних сцинтиля-
торів до роздільної реєстрації іонізуючих випромінювань 
за формою сцинтиляційного імпульсу» (2017–2018 рр.);  
«Гетероструктуровані органічні сцинтилятори із високою 
здатністю до розділення іонізуючих випромінювань за фор-
мою сцинтиляційного імпульсу для задач радіоекології» 
(2020–2021 рр.) та іншими. 

У 2014 році Галунова М. З. було запрошено на посаду 
професора кафедри фізичної оптики Харківського націо-
нального університету ім. В. Н. Каразіна, а з 2015 року він 
уже виконував обов’язки завідувача цієї кафедри. Він розро-
бив низку курсів лекцій і читав їх для здобувачів освітньо-
кваліфікаційного ступеня «магістр» і аспірантів, зокрема: 
«Сучасні аспекти теорії та використання люмінесценції», 
«Люмінесценція і не рівноважні процеси у твердих тілах» 
– для магістрантів 1-го курсу фізичного факультету; «Лю-
мінесценція і фотопровідність у напівпровідниках» – для 
магістрантів 2-го курсу кафедри фізичної оптики; «Вибрані 
розділи сучасної оптики і лазерної фізики» – для аспірантів 
2-го року навчання.

На кафедрі фізичної оптики під керівництвом Галу-
нова М. З. виконувалися наукові дослідження за проєкта-
ми Міністерства освіти і науки України, зокрема: «Розробка 
наукових засад створення світловодів на основі нових радіа-
ційно-стійких гетероструктурованих матеріалів для задач фі-
зики високих енергій» (2014–2016 рр.), «Нелінійні оптичні 
властивості, спектроскопія фоточутливих, радіолюмінесцен-
тних і комплексних діелектричних тонкоплівкових систем, 
оптоелектронні та структурні дослідження» (2017–2019 рр.). 
Галунов М. З. був членом спеціалізованої вченої Ради при 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна із захисту дисертацій на здобуття 
наукових ступенів кандидата/доктора фізико-математичних 
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наук, приймав активну участь в роботі приймальних комісій 
абітурієнтів фізичного факультету та Державних екзамена-
ційних комісій з захистів дипломних робіт на здобуття освіт-
ньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр». 

Галунов М. З. був палким популяризатором науки, пос-
тійно шукав нові шляхи для залучення талановитої молоді у 
світ досліджень незнаних явищ природи і використання їх на 
благо людини. Для пропагування наукового напрямку своєї 
кафедри він написав науково-популярну книгу про приро-
ду світла («О природе света»), яку широко використовував 
для стимулювання у абітурієнтів підвищеного інтересу до 
фізичної науки в цілому і фізичної оптики зокрема. Книга 
розрахована на тих учнів старших класів середньої школи, 
абітурієнтів, студентів молодших курсів вишів, які хочуть 
зрозуміти фізику, займатися фізикою і вивчати природу, спи-
раючись на фізичні закони. Книга не є формальним підруч-
ником, автор постарався уникнути складного математичного 
апарату, що перешкоджає розумінню матеріалу читачами з 
шкільним рівнем математики, а зосередився на демонстрації 
загальної фізичної картини, загальних базових уявлень.

Галунов М. З. у складі співавторів є лауреатом Державної 
премії України в галузі науки і техніки за 2016 рік за роботу 
«Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального 
призначення». У 2018 році Національна академія наук України 
нагородила Галунова М. З. почесною відзнакою «За підготовку 
наукової зміни». У загальному доробку Галунова М. З. понад 
300 наукових праць, в яких в повній мірі відбивається сучас-
ний рівень досліджень з теорії і використання радіолюмінес-
ценції органічних конденсованих середовищ. 

Галунов М. З. був науковим консультантом двох до-
кторських дисертацій, під його науковим керівництвом було 
захищено 8 кандидатських дисертацій. 

Галунов Микола Захарович був одружений, зарекомен-
дував себе зразковим сім’янином, виховав дві доньки та 
онуків. 
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Дипломники-оптики фізичного факультету ХДУ 
ім. М. Горького (Микола Галунов в верхньому ряду  

третій зліва, 1973)

 Майбутній фізик–
професор вчиться 
керувати (1950-і роки)

Кандидат в майстри спорту з 
фехтування (1970-і роки)
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У читальному залі 
ВНДІ монокристалів 
(1980-і роки)

М.З.Галунов за налагодженням вимірювальної апаратури 
(1980-і роки)

У військовому таборі 
після 4-курсу (1972)

М.З.Галунов проводить 
вимірювання параметрів 
сцинтиляторів (1975)
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На засіданні вченої ради Інституту монокристалів НАН 
України (1990-і роки)

На семінарі у відділі 
(2010-і роки)

Вручення 
нагороди на честь 
50-річчя ІМК 
(2005 р.)
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Учні

Тарасенко  
Олег

Анатолійович,  
д.ф.-м.н.

Бояринцев  
Андрій  

Юрійович,
д.т.н.

Яричкін 
Володимир 

Володимирович, 
к.ф.-м.н.

Горбачова 
Тетяна Євгеніївна,

к.ф.-м.н.

Мартиненко Євгенія 
Вікторівна, 

к.ф.-м.н.

Караваєва Наталія 
Леонідівна, 

к.ф.-м.н.

Лазарєв Ігор  
Вікторович, 

к.ф.-м.н.

Креч Антон 
 Владиславович, 

к.ф.-м.н.

Будаковський Сергій 
Валентинович, 

к.т.н.

Полупан Ярослава 
Ігорівна, аспірантка

Хромюк Ілларіон 
Федорович,  

аспірант
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Лауреати  держпремії України з президентом НАН України 
Б.Є. Патоном (2017)

На робочому місці
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Спогади колег, учнів
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 «Даю правильну відповідь...»

Коли я прийшов до ВНДІ монокристалів у 1978 р., 
Микола Захарович Галунов уже кілька років працював ін-
женером у лабораторії №19, яку очолював Юрій Аронович 
Цирлін. В лабораторії проводились дослідження оптичних і 
сцинтиляційних характеристик усіх видів сцинтиляторів, що 
розроблялись у ВНДІ монокристалів і випускались у НВО 
«Монокристалреактив».

М.З. Галунов працював у групі Н.М. Науменко, де вивча-
лись характеристики сцинтиляторів, зокрема кінетичні (час 
наростання, спаду, тривалість сцинтиляційного імпульсу).

Для досліджень використовувалось декілька методик, 
однією з яких була на той час традиційною – осцилографіч-
на. Основним приладом для цієї методики був величезний 
за розмірами осцилограф на електронних лампах, який за-
безпечував наносекундну роздільну здатність. Він викорис-
товувався в основному для досліджень лужно-галоїдних 
сцинтиляторів. Інша методика (затриманих збігань Болінд-
жера – Томаса або старт стопова методика) почала розвива-
тися в ВНДІ монокристалів для дослідження більш швид-
ких органічних сцинтиляторів. Цим напрямком займалася 
Л.Є. Грудська, яка уже захистила кандидатську дисертацію, 
пов’язану з кінетикою сцинтиляцій рідких кристалів та мож-
ливістю розділення за їх допомогою імпульсів від електронів 
і нейтронів. Для вимірювань за цією методикою використо-
вували саморобну установку, яку передали інституту з МІФІ 
на початку 70-х років, де на той час плідно працювала група 
по дослідженню сцинтиляторів під керівництвом В.К. Ля-
пидевського. На цій установці і розпочав свої дослідження 
органічних сцинтиляторів молодий спеціаліст Микола Галу-
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нов. Через рік у нього у співавторстві уже з’явилася перша 
публікація в «Приборах и технике эксперимента» – «Про 
методику вимірювання параметрів затухання сцинтиляцій 
в органічних сцинтиляторах». Незабаром стало потрібним 
удосконалення установки. І це стало програмою його роботи 
на декілька років. Вивчення літератури, контакти з більш до-
свідченими колегами-дослідниками, розробка електронних 
схем, підбір і «діставання» необхідних комплектувальних 
для швидкодіючої електроніки, проектування і виготовлення 
плат, розробка конструкцій і виготовлення таких важливих 
елементів установки, як світловий затвор та черенковський 
радіатор – все це робилось за його особистою ініціативою і 
повністю самостійно.

Часу катастрофічно не вистачало. І тоді з’явилися доб-
ре відомі в лабораторії №19 «нічні вахти Галунова». Вночі 
ніхто не заважав, не було стрибків напруги і наведень в 
електромережі, які згубно впливали на польові транзистори. 
Скільки їх «загинуло» під час монтажних робіт важко пора-
хувати. Завдяки цим вахтам збірку і налагодження установки 
невдовзі було завершено. У ВНДІ монокристалів з’явилася 
можливість вимірювати кінетику сцинтиляцій у нано- і суб-
наносекундному діапазонах.

За досить короткий термін було досліджено параметри 
затухання сцинтиляцій в деяких пластмасових і рідких сцин-
тиляторах, а також в сцинтиляторах на основі органічних 
монокристалів. 

Для аналізу отриманих результатів прийшлось занури-
тися в тонкості сцинтиляційного процесу. Вивчення літера-
тури, варіанти інтерпретацій результатів поступово привели 
до певної цілісної картини, яку можна було відобразити у 
дисертаційній роботі.

Перша спроба захистити кандидатську дисертацію для 
Миколи Захаровича виявилась невдалою. Рукопис попав 
до відомого спеціаліста в галузі дослідження сцинтиляцій-
ного процесу в органічних сцинтиляторах І.М. Розману із 
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Сухумського фізико-технічного інституту, де вже існувала 
своя школа дослідників, в якій притримувались певних ка-
нонів. Основна роль у процесі сцинтиляції органічних ма-
теріалів відводилась взаємодії збуджених молекул однієї з 
іншою. Якраз бімолекулярна гіпотеза тушіння і скорочення 
сцинтиляційного імпульсу була розвинута І.М. Розманом зі 
співробітниками. У своєму рукописі Микола Захарович не 
приділив належної уваги до такого підходу, за що і отримав 
негативний відгук.

Невдача не зупинила молодого вченого. Перероблений 
варіант дисертації з’явився уже через півтора року. До нього 
він включив нові отримані результати і запропонував свою 
модель сцинтиляційного процесу у швидкодіючих органіч-
них сцинтиляторів. Було отримано залежності форми ім-
пульсів, у тому числі для зростаючої субнаносекундної ді-
лянки сцинтиляції, для низки органічних монокристалічних, 
пластмасових та рідких сцинтиляторів від їхнього хімічного 
складу, розмірів і виду віддзеркалюючого покриття. Це доз-
волило дослідити вплив процесів світло збирання та реаб-
сорбції на форму сцинтиляційного імпульсу. Було отримано 
низку інших нових результатів, у тому числі сформульовані 
рекомендації, які пізніше дозволили розробити у ВНДІ мо-
нокристалів перші субнаносекундні рідкі сцинтилятори.

На той час робота над дисертацією здійснювалась в 
умовах активного життя лабораторії – виконання поточних 
вимірювань для інших підрозділів інституту, різноманітні 
громадські роботи (кагати, будівництво, сінокіс, збирання 
буряків та ін.), політичні семінари та інформації, і, звичайно, 
наукові семінари.

Наукові семінари в лабораторії №19 проходили вельми 
жваво, і тон дискусії часто задавав М.З. Галунов. Якраз від 
нього ми узнавали про нові для нас імена у сцинтиляційній 
науці. Наприклад, розповідаючи на семінарах про свою ме-
тодику і результати кінетичних досліджень, він часто згаду-
вав сполучення прізвищ Бенстон і Можинський, яку добре 
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запам’ятали співробітники лабораторії. Через багато років 
Марек Можинський став зіркою першої величини серед 
«сцинтиляційників», а Микола Захарович постійно підтри-
мував з ним творчі контакти.

Він був завзятим сперечальником у дискусіях і досить 
оригінально формулював свої докази. Співробітникам лабо-
раторії запам’ятався епізод, коли на семінарі він заявив Е.Л. 
Винограду, який задав йому запитання за темою семінару: 
«На невірно сформульоване питання даю цілком правильну 
відповідь!»

Після захисту кандидатської дисертації М.З. Галунов 
продовжив дослідження різних видів органічних сцинтиля-
торів. Значну увагу приділялось рідким сцинтиляторам. В 
цьому напрямку плідною була співпраця з співробітницями 
відділу №5 (на той час відділ очолював Б.М. Красовицький) 
Л.Ш. Афанасіаді та І.В. Лисовою. Досліджувались можли-
вості створення рідких сцинтиляторів з підвищеним світло-
вим виходом та швидкодією, з покращеними параметрами 
розділення сигналів від електронів і нейтронів, сцинтиля-
торів із згущувачами і сумісних з водними розчинами сцин-
тиляторів. Практично у всіх випадках були необхідними до-
слідження кінетики сцинтиляцій. Це вимагало розширення 
можливостей вимірювальних установок, їхнього постійного 
удосконалення. У Миколи Захаровича з’явились помічники 
та учні – М. Шищов, В. Яричкін, О. Тарасенко, які з часом 
захистили дисертації.

Час від часу традиційні напрямки робіт по створенню і 
дослідженню сцинтиляторів коригувались непередбачувани-
ми подіями. У 1986 році трапилася аварія на Чорнобильсь-
кій АЕС. Практично весь інститут зайнявся рішенням задач 
радіаційного контролю. Ряд наукових підрозділів інституту 
виконував роботи безпосередньо за завданнями Мінчорно-
биля України. М.З. Галунов підключився до цього напрямку 
робіт пізніше, після того як очолив відповідний сектор у від-
ділі №19. У його секторі було розроблено схемотехніку для 
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низки приладів системи радіаційного контролю з урахуван-
ням особливостей і можливостей сцинтиляторів.

Ще одним напрямком не традиційної тематики в інсти-
туті став «холодний термояд». На початку 1989 року весь на-
уковий світ збурила звістка про те, що якісь хіміки із США 
при електролізі важкої води з електродами із паладію отри-
мали перевищення енергії, що виділяється, над тією, що була 
витрачена і при цьому реєстрували нейтрони. Це означало, 
що при цьому електрохімічному процесі відбувається ядерна 
реакція. Весь світ – і фахівці, і не дуже, кинулись перевіря-
ти цей ефект експериментально. Підключився до цих пере-
гонів і ВНДІ монокристалів. Важка вода знайшлася швидко. 
Замість паладію використали губчастий титан. Незабаром 
з’явився і паладій – електроліз пішов. Але головним було 
– зареєструвати при електролізі нейтрони. Для їхнього ви-
явлення було використано різноманітні детектори нейтронів 
– і повільних, і швидких. Що цікаво, нейтрони реєструва-
лись всіма детекторами. Найбільш чітко вони визначались 
детекторами на основі кристалів стильбену і паратерфенілу, 
з використанням методики виділення сигналів нейтронів від 
фонового гамма-випромінювання за формою імпульсу. Ця 
методика уже була реалізована у секторі М.З. Галунова для 
перевірок відокремлювальної здатності різноманітних ор-
ганічних сцинтиляторів і прекрасно працювала. Роботи по 
«холодному термояду» продовжувались в інституті декілька 
місяців і очолював їх М.З. Галунов. Він вважався немовби 
директором «холодного термояду».

Але основний напрямок досліджень – сцинтиляційний 
процес в органічних сцинтиляторах залишався для Миколи 
Захаровича незмінним. Велика увага при цьому приділялася 
органічним молекулярним кристалам. Кристали антрацену, 
стильбену і паратерфенілу вирощувались у групі С.В. Буда-
ковського. Для розширення їхньої можливості при реєстра-
ції короткопробіжного випромінювання і нейтронів необхід-
но було розібратися, як впливають властивості кристалів на 
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їхні функціональні можливості та знайти шляхи для їхнього 
покращення. Цікаві результати було отримано для кристалів 
паратерфенілу. Виявилось, що введення в розплав невели-
кої кількості дифінілбутадієну (ДФБ) значно підвищує (при-
близно у півтора рази) світловий вихід кристалів. При цьому 
у вирощених кристалах ДФБ практично був відсутній.

Копіткі дослідження привели до висновку, що при ви-
рощуванні ДФБ певним чином орієнтує молекули паратер-
фенілу на границі розплаву і сприяє формуванню більш до-
сконалого кристала паратерфенілу. Виконаний цикл робіт за 
цією тематикою було відзначено у 1992 році премією НАН 
України імені І.М. Францевича. Її отримав М.З. Галунов у 
співавторстві з І.П. Крайновим та С.В. Будаковським.

Результати своїх численних робіт з дослідження про-
цесів радіолюмінесценції в органічних конденсованих сере-
довищах Микола Захарович узагальнив у своїй докторській 
дисертації, яку успішно захистив у 1994 році. На той час у 
нього з’явився ще один науковий інтерес, пов’язаний з дис-
персними (гетерогенними) сцинтиляторами. Цей напрямок 
став швидко розвиватися у новому відділі, яким довірено ке-
рувати М.З. Галунову. 

У цьому відділі отримано нові цікаві результати, нові 
типи сцинтиляторів, опубліковано численні статті, захищено 
кандидатські та докторські дисертації, написані монографії, 
виконано велику кількість наукових тем за тематикою НАН 
України, на замовлення МОН України та інших відомств, а 
також міжнародні проєкти. 

Він завжди шукав і знаходив правильні відповіді. 

В.О. Тарасов,  
доктор техн. наук,

завідувач відділу ІСМА НАН України
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Мирне співжиття і співпраця

Моє знайомство з Миколою Галуновим почалося у вере-
сні 1958 року, коли ми розпочали навчання в першому класі 
(я – в 1-А, а Микола – в 1-Б) середньої школи № 6 м. Харкова. 
Школа на той час була досить визначною – вона поєднувала 
українську мову навчання з викладанням англійської мови з 
першого класу. До 1917 року вона була відома як Маріїнська 
жіноча гімназія, і в 1961 р. (в третьому класі) ми урочисто 
відзначали 100-річчя нашої школи. Одним з моментів цьо-
го святкування був виступ шкільного «хору хлопчиків» (в 
якому брали участь і ми з Миколою) на сцені Харківського 
оперного театру, який в той час розташовувався через кілька 
будинків від нас на вулиці Римарській. Зараз на будівлі шко-
ли можна побачити меморіальну дошку, яка вшановує Люд-
милу Гурченко – випускницю нашої школи початку 1950-х 
років. Кажуть, що в нашій школі навчалися і деякі колишні 
керівники нашого міста.

Цікавих людей в школі було багато, як серед вчителів, 
так і серед учнів. В одному класі зі мною навчався (до пе-
реїзду його батьків до Києва) Юрій Олексійович Ситенко, 
нині член-кореспондент НАН України. З Юрком пов’язаний 
епізод, який звів нас трьох десь в третій чверті п’ятого класу. 
За тодішньою програмою, в 4-му класі ми вивчали історію 
СРСР, а в 5-му – історію стародавнього світу. Пам’ятаю ве-
лику кількість плакатів з художніми зображеннями людей, 
будівель і подій з стародавнього Єгипту, Греції, Риму тощо. 
Ми з Юрком Ситенком на перервах вели палкі дискусії з 
приводу деталей і оцінок історичних подій, щодо яких ми 
читали багато додаткової літератури. Під час однієї з наших 
суперечок ми звернулися до Галунова (який, певна річ, теж 
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був відмінником), щоб він висловив свою думку. Микола За-
харович свою думку висловив і при цьому підкреслив, що 
саме його думка є абсолютно вірною, бо він відвідує гур-
ток при Харківському історичному музеї і там у нього є на-
уковий керівник. Цю звичку Микола Захарович зберіг до 
останніх днів своєї роботи в нашому інституті. Всі добре 
пам’ятають його виступи і ремарки на вчених радах, коли він 
під час бурхливого обговорювання якогось питання видавав 
абсолютно чіткі відповіді і формулювання з посиланнями на 
енциклопедії та наукових авторитетів.

Так склалося, що Галунов почав працювати у Всесоюз-
ному науково-дослідному Інституті монокристалів, сцин-
тиляційних матеріалів і особливо чистих хімічних речовин 
раніше від мене (він – з початку 1974 року, а я – тільки з другої 
половини 1974-го, бо в ХПІ, на відміну від Харківського де-
ржавного університету (майбутнього Каразінського), навчан-
ня продовжувалось п’ять з половиною років). Тому Микола 
до деякої міри став «старшим», і, як уже досвідчений, ділився 
зі мною певними не завжди видимими ззовні моментами в 
житті інституту. Зразу згадуються деякі унікальні вислови, 
які я чув від Миколи Захаровича у приватному спілкуванні. 
Якось, коли ми обговорювали проблеми співробітництва та 
взаємодії між різними науковими групами з подібною чи взає-
модоповняльною тематикою досліджень, Микола згадав фра-
зу, яку нібито висловив його науковий керівник Юрій Ароно-
вич Цирлін: «Вчені – вони як кролики. Кожен сидить в своєму 
кутку і гризе свою морквинку». Коли Микола Захарович став 
членом партбюро інституту, він згадував формулювання, яке 
він нібито чув від якогось дуже відповідального партійного чи 
комсомольського керівника А саме – відповідь на питання, яка 
різниця між «суспільною роботою» та «суспільно-корисною 
працею»: «Суспільна робота – це комплекс заходів, спрямо-
ваних на залучення населення до суспільно-корисної праці». 
А коли Галунов став заступником голови спецради, він любив 
повторювати: «Дисертація – це не наука, а екзамен на чин». 
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 Час ішов, на початку 1990-х ми обидва захистили 
докторські дисертації (тоді в нашому щойно організовано-
му НТК докторів наук було ще небагато) і отримали певні 
«підвищення» - я отримав посаду завідувача лабораторії, а 
Микола Захарович – завідувача сектору. Тематики наших на-
укових робіт були досить далекими, спілкувались ми досить 
рідко і головним чином на рівні розмов старих знайомих при 
зустрічі. Аж ось прийшов 1996 рік, і наша Академія видала 
чергову вказівку. Було прийнято рішення, що структурними 
підрозділами можуть бути тільки відділи, і було встановлено 
вимоги щодо мінімальної загальної кількості співробітни-
ків у відділі і окремо - кількості співробітників з науковими 
ступенями. Оскільки обидва наші підрозділи цим вимогам 
не відповідали, перспективою було приєднання до чийо-
гось відділу, що викликало певні побоювання. Зустрівшись 
в коридорі, ми глянули один на одного, і у обох промайну-
ла одна і та ж думка. Цю думку ми якимось чином довели 
до керівництва, і з 1 травня 1996 р. почав існувати «відділ 
молекулярних і наноструктурованих матеріалів». Микола 
Захарович став завідувачем, а я повернувся на стару посаду 
провідного наукового співробітника. Далі наш відділ успіш-
но опинився в Інституті сцинтиляційних матеріалів, і лише 
влітку 2017 р. мене з кількома співробітникими приєднали 
до відділу Юрія Вікторовича Малюкіна. Двадцять один рік 
мирного співжиття і співпраці, з невтручанням у справи одне 
одного, але із взаємною допомогою в різних ситуаціях. Зали-
шились в цілому теплі спогади…

І наостанок – ще одне приватне висловлювання Миколи 
Захаровича, яке з часом, на жаль, набуло трагічного змісту. 
Десь навесні 2021 року ми в кабінеті Галунова на другому 
поверсі старого корпусу розмовляли про те, про се, і торк-
нулися політичних подій в Україні. Микола Захарович стра-
шенно негативно висловлювався про діяльність українських 
владоможців, особливо підкреслюючи необхідність нала-
годження відносин з Росією. Мовляв, в Європі нас ніхто не 
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чекає, ми там нікому не потрібні. А в Росії дуже інтенсив-
но розвивається наука, технології і військово-промисловий 
комплекс. У Росії, окрім нафти і газу, є величезна кількість 
надсучасних ракет, ось нещодавно були повідомлення про 
успішні випробування нових «гіперзвукових» ракет, яких 
навіть у США немає, і НАТО цього страшенно боїться. А 
наші керівники, такі-сякі, цього не розуміють… На жаль  
(чи на щастя?), Микола Захарович не дожив до того часу, 
коли ці ракети почали вибухати над Харковом… 

Л.М.Лисецький,  
доктор фіз.-мат. наук, професор,  

пров. наук. співр. ІСМА НАН України
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На спогад про керівника

Згадувати про Миколу Захаровича і розуміти, що це вже 
в минулому дуже важко. Тепер, коли поступово приходить 
усвідомлення, що вже немає можливості послухати «лек-
цію» Миколи Захаровича, обговорити якусь нову статтю, а 
потім почути звичайне: «Приходьте до мене, обговоримо», 
стає сумно. Рідкісне поєднання розуму, величезного запасу 
знань у галузі оптики, фізики, матеріалознавства, історії та… 
всього не перелічиш – усе це, безперечно, виокремлювало 
та відрізняло Миколу Захаровича від інших. А за наявності 
піднесеного настрою Микола Захарович розповідав кумедні 
гуморески та байки, змушуючи посміхатися кожного.

Микола Захарович Галунов як педагог і вчений вражав 
високим рівнем професійної майстерності. Він був винахід-
ливою, принциповою, відповідальною й дуже працелюбною 
людиною, але водночас доступною і товариською. Тому його 
цінували та поважали і учні, і студенти, і аспіранти, і коле-
ги по роботі. Він підготував 2 докторів наук, 8 кандидатів 
наук, усі вони реалізувалися як особистості та професіонали 
у своїй галузі досліджень.  Нам, учням Миколи Захарови-
ча, подобалася в нього така риса: коли щось не виходило, він 
починав панікувати і звучала коронна фраза «Все пропало!», 
але не губився, а одразу починав шукати вихід із неприйнят-
ного становища і завжди досягав успіху. 

Микола Захарович завоював авторитет у науковій спіль-
ноті оптичного матеріалознавства. Був старшим членом Між-
народної наукової спільноти OSA (Optical Society of America) 
та Міжнародної асоціації IEEE (Nuclear and Plasma Sciences 
Society). Він розумів, що для наукової роботи життєво необ-
хідно, щоб співробітники відділу та аспіранти активно пуб-
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лікували результати своїх досліджень у наукових журналах 
та особисто брали участь у наукових конференціях, вважаю-
чи, що без дискусій, які виникають на конференціях, вчений 
реалізуватися не може, і продовжував сам активно їх відві-
дувати навіть під час пандемії коронавірусу. Одна з таких 
поїздок і спричинила хворобу, через яку він пішов із життя 
передчасно і так раптово.

Варто зазначити, що Микола Захарович мав дуже ве-
лику бібліотеку, якою він із задоволенням ділився зі своїми 
учнями. Із багатьма авторами різних теорій і концепцій він 
був не просто знайомий, а особисто зустрічався на різних 
конференціях та активно дискутував, підтримуючи довгот-
ривалі дружні стосунки. На початку 90-х ученим не завжди 
були доступні всі необхідні для роботи статті та книги захід-
них авторів, а Микола Захарович мав велику колекцію науко-
вих праць, презентованих йому самими авторами. У бесідах 
з ним ми отримували не просто знання, а й життєві історії 
розвитку, становлення, досвіду.

Ідея становлення дослідників-початківців не обмежу-
валася лише публікаціями співробітників відділу в науко-
вих журналах та їхньою участю в наукових конференціях, 
а вимагала згуртованості та цілеспрямованості команди для 
отримання науково обґрунтованих результатів у процесі до-
сліджень. Слід зауважити, що функції керівника Микола За-
харович виконував блискуче. Завдяки його зусиллям у від-
ділі склався творчий науково-дослідний колектив із молодих 
енергійних аспірантів та поважних співробітників із неосяж-
ним багажем знань, роботи яких не лише досягали цілей, на-
мічених під керівництвом Миколи Захаровича, а й слугували 
основою для становлення поглибленого розуміння радіолю-
мінесценції в органічних сцинтиляційних матеріалах. На 
мою думку, такий ґрунтовний підхід до методичного забез-
печення досліджень заслуговує найвищої оцінки діяльності 
Миколи Захаровича як вченого та наукового керівника.

Отримати такого керівника в аспірантурі як М.З. Галу-
нов вважалося добрим знаком, оскільки він завжди забезпе-
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чував стовідсотковий результат – захист дисертації. Наукове 
керівництво роботою аспіранта Микола Захарович здійсню-
вав дуже відповідально та скрупульозно. Складався план 
роботи, намічалися терміни здавання екзаменів, підготовки 
публікацій, обговорення глав дисертації тощо. Виконання 
плану жорстко контролювалося, а у разі зриву аспірант от-
римував від керівника неабияку прочуханку. Микола Захаро-
вич не терпів халтури.

Особливо слід відзначити роботу Миколи Захаровича 
над написанням статей. Публікації він уважно вичитував 
«від А до Я», тексти супроводжував коментарями, числен-
ними знаками питання, виправляв граматичні та стилістич-
ні помилки. Оцінка аспірантського опусу здійснювалася в 
письмовій та усній формі. Тому дисертаційна робота, вико-
нана під керівництвом М.З. Галунова, завжди відрізнялася 
високим науковим рівнем і під час захисту отримувала від-
мінну оцінку. Авторитет професора М.З. Галунова дозволяв 
залучати до захисту дисертацій шанованих та визнаних у на-
уковому світі опонентів.

Слід зазначити, що у відносинах з аспірантами Микола 
Захарович завжди «тримав дистанцію». Ці відносини зали-
шалися переважно діловими. За чотири роки моєї заочної 
аспірантури та 6 років постійного спілкування він лише три 
рази звернувся до мене неформально, що і відклалося у моїй 
пам’яті. Після захисту дисертації почути від Миколи Захаро-
вича звернення до мене “Танюша”, було дуже несподівано та 
приємно. Я не була однією з тих учнів Миколи Захаровича, 
на кого він покладав надії як на послідовника в науковому 
плані. Мабуть, я не була і духовно близькою до свого керівни-
ка. Та все ж Микола Захарович не просто був моїм науковим 
керівником, а зіграв величезну, мабуть, визначальну роль у 
загартуванні характеру та розстановці життєвих пріоритетів. 

 Микола Захарович справляв на нас дуже сильне вра-
ження винятковою точністю формулювань, особистою за-
хопленістю проблем, які обговорюються, азартом, добре по-
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будованими фразами, напрочуд грамотною мовою, як усною, 
так і письмовою, чудовим володінням матеріалом. Усе це до-
сягалося величезною працею: поглибленим аналізом нових 
статей, книг, дисертацій. На підготовку до наукових допові-
дей Микола Захарович завжди звертав особливу увагу, вва-
жаючи це за найважливіший компонент наукової діяльності. 
На доповідях Миколи Захаровича ми не лише навчалися, а 
й бачили, що перед нами вчений, який активно працює. Від-
чувалося, що багато результатів, обговорюваних на допові-
дях, є свіжими, отриманими буквально «днями». Почуття 
причетності до науки, що розвивається на наших очах, дуже 
важливе для молодих вчених. Мене завжди вражала фантас-
тична ерудиція мого керівника та приголомшлива пам’ять.

На засіданнях Проблемної Ради, якими Микола Захаро-
вич керував, складалося враження, що він знає все. Кожен, 
хто виступав із науковою доповіддю, може засвідчити, що 
Микола Захарович був чудовим співрозмовником і завжди 
демонстрував повне розуміння проблем, що обговорюють-
ся. Власними знаннями Микола Захарович любив ділитися 
зі своїми учнями, колегами. Робив він це не просто охоче, а з 
неприхованою радістю. А ми були вдячними слухачами його 
імпровізованих лекцій.

Кожна стаття обговорювалася дуже детально, без обме-
ження часу. У кабінеті Миколи Захаровича доповідалися усі 
результати, час на обговорення не обмежувався. На нарадах 
Микола Захарович умів і слухати доповідачів, і ставити з від-
повідною тональністю питання, і захищати доповідача, час-
то роз’яснюючи саму суть доповіді. Микола Захарович був 
особливо «прискіпливий» до подачі матеріалів. Доповідь 
мала бути структурована таким чином, щоб її розумів кожен 
пересічний слухач наукового семінару. Часто сам міг, як то ка-
жуть «на пальцях», роз’яснити будь-яку фізичну ідею. Слаб-
ких, недосвідчених доповідачів він намагався «витягувати», 
вселяючи тим самим в них упевненість у корисності своєї 
роботи та у здатність до наступних виступів. Запам’яталися 
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його запитання з зачином: «Якщо я правильно Вас зрозумів, 
то…» -і далі лунала відповідь на його запитання…

Слід відзначити ще одну якість Миколи Захаровича, 
про яку знали лише близькі люди та оточення: він зміг через 
роки пронести повагу та любов до своєї дружини Олександ-
ри Іванівни. Скільки разів своїм дзвінком, турбуючись через 
тривалу відсутність Миколи Захаровича вдома, вона рятува-
ла нас від його наукової критики. А коли Микола Захарович 
запізно повертався з роботи, то, йдучи через ринок, купував 
своїй коханій дружині квіти. Уперше побачивши цю карти-
ну, неможливо було повірити: протягом 15 хвилин суворий, 
вимогливий, безкомпромісний керівник перетворювався на 
романтика, який цінує жінку, яка оберігає його від зайвих 
хвилювань, життєвих труднощів, негативних емоційних ко-
ливань.

У 2021 році Миколи Захаровича не стало. Нині випов-
нився рік, коли Миколи Захаровича немає з нами. За цей рік 
у світі відбулося багато складних, зовсім несподіваних подій, 
розмірковуючи про які, я запитую себе: «А яким чином Ми-
кола Захарович поводився б у цьому випадку? Де б він зараз 
працював: залишився б в Україні чи кудись поїхав?» Його 
образ як талановитого вченого, який любив науку і захоплю-
вав нею інших, завжди супроводжував його учнів по життю, 
а атмосфера творчого, принципового ставлення до наукових 
досліджень, що склалася під його впливом, стала традицією 
і є візитівкою у діяльності відділу.

Дуже шкода, що Микола Захарович не досяг висот за ре-
галіями у науковому світі, зважаючи на те, що знання, еруди-
ція та його досвід завжди були на висоті.

Т.Є. Горбачова,  
канд. фіз.-мат. наук,  

 ст. наук. співр. ІСМА НАН України
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Про вчителя

18 жовтня 2021 р. на 70 році життя відійшов у вічність 
видатний науковець, доктор фізико-математичних наук, про-
фесор та мій шановний вчитель Микола Захарович Галунов. 
Не уявляю себе без Миколи Захаровича, настільки довго 
ми працювали разом, начебто завжди. Ввічливий, спокій-
ний, усміхнений, інтелігентний, у світло-сірому костюмі та 
яскравій краватці. Постійно з кимось спілкується. Таким він 
мені запам’ятався. 

З Миколою Захаровичем я познайомився наприкінці 
1992 року. На той час я був студентом кафедри фізичної опти-
ки Харківського державного університету ім. А.М. Горького, 
якою тоді керував професор Милославський В.К. Вже пізні-
ше я дізнався, що Микола Захарович також був випускником 
цієї кафедри. Ось так за рекомендацією Володимира Костян-
тиновича я і зустрівся з моїм майбутнім наставником для ви-
конання курсової роботи. Назавжди запам’ятав свою першу 
зустріч. То був грудень 1992 року. Чекав тоді Миколу Заха-
ровича приблизно години 2 або більше, це було ще на старій 
прохідній Інституту монокристалів. Мобільних телефонів 
тоді ще не було! Як надалі виявилося, чекав недаремно, та-
кої Людини на своєму життєвому шляху варто було чекати і 
набагато довше! Відразу мене привабила його нестандартна, 
неординарна поведінка, щирість та відкритість під час спіл-
кування. Пізніше я звернув увагу на безмежну захопленість 
Миколи Захаровича фізикою, дослідженнями, його натхнен-
ням, знаннями, ерудицією та науковою інтуїцією взагалі. На 
той час він працював над докторською дисертацією. Відтоді 
розпочалася наша співпраця, яка тривала три десятиліття. 

Існує таке висловлювання «робота – другий дім». На 



39

мою думку, найяскравіше Миколу Захаровича характеризує 
те, що робота була для нього скоріше «першим домом». Він 
жив наукою, «хворів» наукою, був повністю занурений у на-
уку та до кінця свого життя безмежно відданий їй. Для Ми-
коли Захаровича ніколи не було ні святкових днів, ні вихід-
них. Він міг зателефонувати мені практично в будь-який час і 
невтомно розповідати про фізику, фізичні явища та процеси, 
ділитися своїми думками про чергову наукову статтю, про 
науковий проєкт, який треба терміново подати «терміном 
на позавчора», або про оформлення звіту, та й загалом про 
спільні плани на майбутнє. 

Після захисту докторської дисертації Микола Захарович 
став керівником окремої лабораторії у складі відділу № 19 
Інституту монокристалів НАН України, яким і досі керує 
Володимир Олексійович Тарасов, На початку лабораторія 
складалася з 5-6 науковців, потім лабораторію було розши-
рено до рівня окремого відділу, спочатку відділу Інституту 
монокристалів НАН України, а потім відділу № 2314 Інсти-
туту сцинтиляційних матеріалів НАН України, створеного за 
рішенням Президії НАН України у кінці 2002 р. Під керів-
ництвом Миколи Захаровича розроблялися усі існуючі на 
теперішній час типи органічних сцинтиляційних матеріалів: 
монокристали, полікристали, композиційні, пластмасові та 
рідкі сцинтилятори. Але найбільше за все Микола Захаро-
вич запам’ятається для усіх як фахівець світового рівня з 
вивчення механізмів фізичних процесів, що відбуваються в 
трекових ділянках іонізуючої частинки. У відділі, яким ке-
рував проф. Галунов М.З., у різні часи працювали такі ви-
датні вчені, як проф. Красовицький Б.М., проф. Гундер О.О., 
проф. Паценкер Л.Д., проф. Лисецький Л.М. 

Микола Захарович був творчою особистістю, можна 
сказати, науковцем з великої літери. Вчений. І теоретик, і 
практик. Дослідник. Його вражаюча працездатність та по-
тужна творча енергетика ніколи не дозволяли зупинятися 
на досягнутому. Він завжди прагнув в першу чергу від себе 



40

якісної роботи. Ще і ще раз перечитував, аналізував, ставив 
під сумнів, виправляв та покращував. 

Таку любов та пристрасть до науки Микола Захарович 
завжди прагнув передати своїм співробітникам та учням. Він 
вмів пояснити складні фізичні явища та процеси за допомогою 
простих фраз і алегорій, щоб не відштовхнути вченого-почат-
ківця від такого складного предмета як фізика. Він завжди за-
смучувався, коли молоді вчені не зовсім старанно ставилися 
до вивчення фізики та виконання його завдань. Його улюбле-
ним виразом у такому випадку був наступний: «На відміну від 
вас, я ще продовжую читати довідники та наукові журнали».

Активна, насичена професійна діяльність займала бага-
то часу, що позначалося на особистому житті та здоров’ї Ми-
коли Захаровича. І коли він допізна затримувався на роботі, 
завжди дзвонив до Олександри Іванівни і дуже вибачався. 
Він часто розповідав про своїх близьких, згадував історії 
своїх родичів, багато розповідав історій про свого домаш-
нього улюбленця – рудого кота. Цікавився, був уважним, 
ставився із розумінням до особистого життя кожного свого 
співробітника. Ніколи не забуду хвилювання та співчуття 
Миколи Захаровича під час мого повторного захисту канди-
датської дисертації у Києві на засіданні колегії ВАК України 
восени 1998 року. Мій науковий керівник спалив тоді нерво-
вих клітин, мабуть, більше, ніж я.

Микола Захарович був багатогранний, як органічний 
кристал, вирощуванню та дослідженню якого він присвятив 
усю свою наукову діяльність. Більшість співробітників від-
ділу, яким пощастило спілкуватися з Миколою Захаровичем, 
відзначають його емоційність, суперечливість його вислов-
лювань, і в цьому його унікальність і неповторність. Його 
настрій міг кардинально змінюватися від ранку понеділка, 
коли «все зникло», «нас усіх розженуть», «це потрібно було 
зробити терміном на позавчора» тощо, до вечора п’ятниці, 
коли Микола Захарович, у доброму настрої, виходячи за про-
хідну і читаючи вже не актуальні оголошення про вчені ради, 
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казав: «Фух! Відбулося». Усі ми пам’ятаємо його виступи на 
вчених радах та захистах дисертацій з плавними переходами 
від критичних висловлювань на кшталт «це повна маячня» 
або «це все нісенітниця» до позитивних висновків, форму-
лювань, навідних запитань та подальших відповідей на них 
замість доповідача або здобувача. Микола Захарович завж-
ди прагнув виглядати на людях оптимістичним, бадьорим 
та здоровим і завжди казав: «Якщо тебе побачать хворим, 
то одразу розтопчуть». Однак співробітники бачили його і 
іншим, трохи втомленим, засмученим і відчуженим, але за-
вжди сильною і вольовою людиною. 

Микола Захарович виховувався в інтелігентній родині, 
здобув гарну освіту в школі № 6 м. Харкова (разом із проф. Ли-
сецьким Л.М.) із поглибленим вивченням української мови. 
Його улюбленими предметами, окрім фізики, була англійсь-
ка мова та історія. Він також відвідував гурток радіоелект-
роніки та сам змайстрував радіоприймач. Микола Захарович 
назавжди запам’ятається для всіх як високоінтелектуальна, 
культурна, ввічлива та галантна людина. Аспірантки Мико-
ли Захаровича згадують, що він під час особистих розмов 
з ними не міг усидіти в кріслі та найчастіше спілкувався з 
ними стоячи, незважаючи на те, що вони сиділи. Тут згадуєть-
ся кумедний випадок, який Микола Захарович розповів після 
повернення з м. Сеул (Республіка Південна Корея) десь років 
10 тому. Він чекав на маршрутку, щоб поїхати на конферен-
цію. Маршрутка приїхала, за Миколою Захаровичем у черзі 
стояла якась кореянка, яку він природно вирішив пропустити 
вперед, а вона ні в яку. У результаті утворився затор. За коре-
янкою стояв якийсь місцевий чоловік, який їй щось сказав. І 
вона таки потрапила до маршрутки перед Миколою Захарови-
чем. Коли він запитав у місцевого, що він сказав цій дамі, той 
ламаною англійською відповів приблизно таке: «Якщо мужик 
сказав залазь першою, от і давай залазь».

Добрий, балакучий, розумний, чуйний, уважний, тур-
ботливий. Активна, інтелектуальна, інтелігентна, світла 
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людина. Подумки він залишається зі мною. Начебто він у 
своєму кабінеті та може кожен день подзвонити. Його під-
тримки, його слів та мотивації для подальшого розвитку та 
самовдосконалення буде не вистачати. Микола Захарович 
назавжди залишиться в наших серцях! 

О.А. Тарасенко,  
доктор фіз.-мат. наук,  

ст. наук. співр. ІСМА НАН України 
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Наставник

З Миколою Захаровичем я був знайомий 8,5 років. 
Наша з ним перша зустріч була влітку 2013 року, коли мені 
по закінченню НТУ «ХПІ» запропонували вступити в ас-
пірантуру Інституту сцинтиляційних матеріалів. В той день 
Микола Захарович був дуже серйозним та, як мені здалося, 
вимогливим. Він одразу мене попередив, що буде дуже важ-
ко встигнути захистити кандидатську дисертацію в термін, 
особливо без досвіду в сцинтиляційному матеріалознавстві, 
сказав: «Вы же понимаете, что никто за Вас ничего делать 
не будет. Иногда придется и ночами писать, чтобы успеть в 
срок». Тоді це мені здалося дивним, що прийшовши влашто-
вуватись, мене наче відмовляли від цього. Проте, хочеться 
сказати, що, незважаючи на всі ці страхи, все було добре за-
вдяки підтримці та навчанню Миколи Захаровича. Він вчив, 
наставляв, підказував та допомагав своїми знаннями, які не 
обмежувалися лише наукою. Можна сказати, він був скуль-
птором, який ліпив із нас науковців, ділившись своїм бага-
тим досвідом.

В мене залишилось дуже багато світлих добрих спо-
гадів від спілкування зі своїм учителем і наставником 
М.З.Галуновим. Як він і казав, були часи, коли доводилось 
працювати та писати вночі. Було декілька цікавих випадків, 
коли дописавши чергову главу дисертації або статтю, уве-
чері надсилав їх електронною поштою до Миколи Захаро-
вича, а вже через годину від нього приходили зауваження. І 
от сиджу я далі виправляю все до третьої години ночі, потім 
надсилаю, думаючи, що вже пізня ніч і він із ранку поди-
виться, як знов через хвилин 30 приходить відповідь: «Уже 
лучше. Завтра обсудим». Саме в такі моменти розумієш, що 
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людина присвятила своє життя науці. Я дуже вдячний Ми-
колі Захаровичу який охоче ділився знанням. Він не лише 
ділився ними, йому вдавалося донести ці знання, підібрав-
ши влучні приклади та аналоги, так, що зовсім не знаючи 
особливостей певної галузі починав розуміти. Також Микола 
Захарович вчив правильно писати статті, висловлювати нау-
кову думку, за що я йому особисто вдячний! Він казав: «Вы 
должны сами выписаться. Я не буду жить вечно и с годами 
мы не молодеем, поэтому, как в школе Вы учились писать, 
так и тут Вы должны сами научиться писать, а я как учитель 
буду помогать, поправлять и направлять». Адже дійсно, він 
міг сісти та повністю сам написати статтю і це було б швид-
ше, але він витрачав на нас час та іноді нерви, щоб навчити, 
щоб ми могли теж самостійно писати наукові праці. І знову 
ж таки, я дуже за це йому вдячний!

Знання Миколи Захаровича не обмежувались лише на-
укою. Під час нашого з ним спілкування я дізнався та підкрес-
лив для себе багато цікавого і корисного, дізнався про його 
глибокі знання історії, про те що він грав у ВІА на ударних, 
займався футболом, боротьбою і фехтуванням, та багато ін-
шого. На жаль тепер не вистачає цього спілкування.

Микола Захарович завжди підтримував. Ця підтримка 
відчувалась не лише в науці, але й за її межами. Особливо 
це було відчутно коли в житті були якісь негаразди, будь то 
хвороба або ще щось. І завжди подобалося, що щоб не тра-
пилось, які б труднощі не були, завжди був час на анекдот 
від Миколи Захаровича, це розряджало будь-яку ситуацію. 
Були моменти під час телефонної розмови, а точніше після 
неї, коли договорили, поклали слухавку і згадуєш «а як же 
анекдот від Миколи Захаровича?», і в цей час він передзво-
нював і питав: «А хотите анекдот расскажу?».

За всі роки, що я працював з Миколою Захаро-
вичем, не було жодного тижня, жодних вихідних, 
коли б він мені не зателефонував, навіть у відпуст-
ці або відряджені. Жодних вихідних окрім останніх.  



45

На превеликий жаль Галунов Микола Захарович несподіва-
но для всіх пішов з життя. Він багато чому нас навчив, але 
ще багато чого можна було в нього навчитись. Згадки про цю 
світлу людину назавжди залишиться в пам’яті рідних, близь-
ких та знайомих. Вічна пам’ять!

А.В. Креч,  
кандидат техн. наук,  

зав. відділом ІСМА НАН України
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Книги, монографії 

Галунов Н.З., Семиноженко В.П. Теория и примене-
ние радиолюминесценции органических конденсирован-
ных сред // Киев: Наукова Думка, 1997 – 280 с. / Галунов 
Н.З., Семиноженко В.П. Радиолюминесценция органических 
конденсированных сред. Теория и применение // изд. второе, 
исправленное и дополненное. – Киев: Наукова думка, 2015. 
– 464 с. ISBN 978-966-00-1469-5. 

У монографії узагальнено сучасні уявлення про теорію 
радіолюмінесценції органічних конденсованих середовищ, 
які було сформовано наприкінці ХХ – на початку XXI століт-
тя. Розглянуто основні аспекти теоретичних і експеримен-
тальних досліджень процесу радіолюмінесценції органічних 
конденсованих середовищ починаючи з 60-х років та причи-
ни, що призвели до кризи теорії у 70–90-х роках ХХ століт-
тя. Систематизовано основні сцинтиляційні характеристики 
більшості органічних сцинтиляторів, які вироблялись про-
відними фірмами. 

У першій частині монографії, поряд із загальними пи-
таннями теорії радіолюмінесценції, наведено відомості те-
орії взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною, 
питання фізики органічного твердого тіла, описані основні 
особливості будови органічних матеріалів, що розглядають-
ся та їх найбільш важливі характеристики. У другій частині 
наведено експериментальні та теоретичні результати дослід-
ження радіолюмінесценції органічних молекулярних кон-
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денсованих середовищ, що дозволили наприкінці XX – на 
початку XXI століття сформулювати теорію радіолюмінес-
ценції, яка була позбавлена недоліків, характерних для по-
передніх теорій. Розглянуто можливості нових застосувань 
результатів теорії радіолюмінесценції у суміжних галузях 
знань та техніці фізичного експерименту. Третя частина при-
свячена особливостям застосування тих чи інших органіч-
них сцинтиляторів у різних завданнях реєстрації іонізуючих 
випромінювань. 

У другому виданні монографії суттєво розширено ма-
теріал, що стосується базових питань фізики взаємодії іоні-
зуючих випромінювань із органічними матеріалами, дані 
щодо джерел іонізуючих випромінювань, фізики процесів 
переносу зарядових станів та енергії збудження в молеку-
лярних матеріалах. Наведено відомості про нові сцинтиля-
ційні матеріали: молекулярні полікристалічні й композицій-
ні сцинтилятори. Результати досліджень становлять інтерес 
як і довідниковий матеріал при проектуванні систем реєст-
рації іонізуючих випромінювань. Для фізиків, радіобіологів, 
екологів, а також викладачів вузів та студентів. 

Галунов Н.З., Тарасенко О.А. Формирование треков 
ионизирующих излучений в органических конденсирован-
ных средах // Харьков: ИСМА, 2011, 480 c. ISBN 966-02-
2555-5, ISBN 978-966-02-6157-0. 

У монографії узагальнені сучасні уявлення, що існують 
у радіаційній фізиці, радіаційній хімії, радіаційній біології, 
теорії трекових детекторів, теорії радіолюмінесценції ор-
ганічних конденсованих середовищ, про формування треко-
вих ділянок, які створюються іонізуючими випромінюван-
нями після проходження первинної іонізуючої частинки, а 
також про зміни, які відбуваються в цих ділянках. Проведено 
порівняльний аналіз результатів, отриманих для органічних 
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сцинтиляторів, з результатами інших досліджень (радіаційна 
хімія, трекові детектори, аналіз розподілу зарядових центрів 
методом електронного спінового відлуння і т.п.). 

Представлені загальні положення теорії взаємодії іонізу-
ючих випромінювань з речовиною, питання фізики органіч-
ного твердого тіла, які пов’язані з локалізацією та умовами 
переносу носіїв заряду в ароматичних вуглеводнях, описані 
основні особливості структури матеріалів, що розглядають-
ся, та їх найважливіші характеристики. Детально викладено 
механізми формування областей високої та низької густини 
іонізації у легких речовинах (вода та вуглеводні), які виника-
ють при проходженні іонізуючої частинки. Обговорюються 
сучасні описи процесів еволюції цих областей, зміни кіль-
кості та просторового розподілу іонізованих станів у них. 
Проведено порівняння цих уявлень з результатами експери-
ментів, описаних у роботах з радіаційної хімії. Аналізуються 
результати експериментів та описи трекових областей, отри-
мані при дослідженні змін властивостей речовини в облас-
тях проходження іонізуючої частинки. Наведено результати 
вивчення змін структури речовини в трекових твердотільних 
детекторах; дослідження розподілу радикалів, що є парамаг-
нітними центрами, що утворюються вздовж траєкторії руху 
первинної частинки, у заморожених розчинах; визначення 
характеристик трекових областей за результатами радіолю-
мінесцентних досліджень органічних сцинтиляторів. 

Галунов Н.З. О природе света // Харьков: ИСМА. – 
2019. – 253 с. ISBN 978-966-02-89827-7. 

 
Книгу розраховано на учнів старших класів середньої 

школи, абітурієнтів, учнів молодших курсів вузів, які хочуть 
зрозуміти фізику, займатися фізикою та вивчати природу, 
спираючись на фізичні закони. Викладений матеріал спря-
мований на розуміння загальної фізичної картини, базових 
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уявлень, хоча і охоплює, практично, всі основні положення 
оптичного вчення. Всі математичні викладки обмежені рам-
ками знань шкільного курсу тригонометрії, зокрема рішень, 
пов’язаних із прямокутними трикутниками. Книга не є фор-
мальним підручником із фізики. Вона написана скоріше у 
вигляді наукової монографії та представляє додатковий нау-
ковий матеріал для позакласного читання. 

Книга не вимагає заучування певних частин наукового 
матеріалу та розв’язання окремих задач, а відразу ж пропо-
нує молодому читачеві починати думати та оцінювати фізич-
ний зміст оптичних явищ і процесів, часом уникаючи дета-
лей і намагань робити певні завчасні висновки. Визначення 
та пояснення, що містяться в тексті, свідомо містять реальну 
наукову термінологію, що дозволяє читачеві орієнтуватися у 
предметі, який викладається.

Перша частина книги охоплює поверхнево її подальший 
розгорнутий зміст. У ній описані основні поняття та фізичні 
процеси, які використовуються при розгляді оптичних явищ. 
У другій частині книги обговорюються основні поняття та 
вирази, які розглядаються у наближенні геометричної опти-
ки (закони прямолінійного поширення світла, незалежності 
світлових променів, відбиття та заломлення світла), а в третій 
частині основні поняття та вирази, що розглядаються з по-
зицій хвильової природи світла (інтерференція, дифракція, 
поляризація та дисперсія світла). Четверта частина книги 
присвячена розгляду основних положень корпускулярного 
уявлення про природу світла (випромінювання чорного тіла, 
фотоефект, ефект Комптону, квантові явища люмінесцен-
ції). П’ята частина має прикладний характер, в ній показа-
но наскільки різноманітними є джерела світла, що створені 
як самою природою (сонце, люмінесцентні речовини), так і 
людським розумом (свічка, лампи розжарювання, люмінес-
центні та світлодіодні лампи, лазери).
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