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КОЛОМОЙЦЕВ Ф.І. – ВИДАТНИЙ ФІЗИК І ОРГАНІЗАТОР
НАУКИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ

УНІВЕРСИТЕТІ
(до 100-річчя з дня народження)

29 лютого 2008 р. виконалося 100 років від дня народження видатного вчено-
го в галузі прикладної фізики Заслуженого діяча науки Української РСР, доктора
технічних наук, професора Федора Ісааковича Коломойцева. Його науковий внесок
у розвиток радіофізики настільки вагомий, що інформацію про нього включено до
енциклопедичного довідника «Українська РСР» видання 1986 року. Вчений пер-
ший у регіоні, започаткував дослідження в галузі радіофізики. Федір Ісаакович ба-
гато років завідував кафедрою електрофізики (твердого тіла і оптоелектроніки),
створив і очолив дві нові кафедри: радіоелектроніки та фізики надвисоких частот
(зараз прикладної і комп’ютерної радіофізики). Його багатогранні наукові інтереси
значною мірою визначали розвиток усієї прикладної фізики в Дніпропетровському
університеті. Досить сказати, що всі збірники наукових праць ДДУ фізичного на-
прямку 60-х – 70-х років виходили під його редакцією.

Ф. І. Коломойцев народився 29.02.1908 р. у селі Троїцькому Петропавлівського
району Дніпропетровської області в родині сільського лікаря. 1923 р. вступив до Павло-
градського педагогічного технікуму. Після закінчення з 1927-го працював учителем фі-
зики у середніх школах у м. Синельникове та Дніпропетровську.

Ф. І. Коломойцев навчався на фізико-математичному факультеті Дніпропетровсь-
кого державного університету, який  закінчив у 1936 р. Потім було навчання в аспіран-
турі. Після її закінчення у 1939 р. працював на кафедрі електрофізики викладачем, з
1940 р. після захисту кандидатської дисертації на тему «Про електропровідність твер-
дих діелектриків у сильних електричних полях» обіймав посаду доцента тієї ж кафедри.

В евакуації (1941–1944 рр.) працював доцентом кафедри фізики Барнаульського
педагогічного інституту. 1944 р. повернувся до рідного університету. За заслуги в на-
вчально-виховній та науковій роботі нагороджений медаллю «За доблесну працю у ро-
ки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 р.р.».

Ф. І. Коломойцев п’ять років (до 1949 р.) завідував кафедрою електрофізики та
виконував обов’язки декана фізико-математичного факультету. Навчався в докторанту-
рі Фізичного інституту АН СРСР ім. Лебедєва (1949–1952 рр.), де провів низку дослі-
джень разом з академіком Б. М. Вулом. На початку 50-х років у Дніпропетровську роз-
гортається виробництво ракетної техніки, і в 1952 р. Ф. І. Коломойцева  призначено
проректором ДДУ, відповідальним за організацію фізико-технічного факультету, метою
створення якого стала підготовка кваліфікованих фахівців для ракетобудівної промис-
ловості. Одночасно Ф. І. Коломойцева знов очолив кафедру електрофізики.

Результати досліджень ученим механізму впливу випромінювань в атомних реак-
торах на електричні властивості діелектричних матеріалів, у тому числі і високополіме-
рні, узагальнено в докторській дисертації «Вплив гамма-випромінювання на електро-
провідність твердих діелектриків». Ця робота захищена в 1955 р. на вченій раді лабора-
торії вимірювальних приладів Академії наук СРСР. На захисті головував академік
С. Л. Соболев, та був присутній академік І. В. Курчатов.  1956 р. Ф. І. Коломойцеву при-
своєне вчене звання професора.

У науковій роботі він понад усе ставив експеримент, тому багато часу проводив у
лабораторіях. Вся наукова діяльність Федора Ісааковича концентрувалась у той час на
розкритті фізики взаємодії випромінювання з речовиною. Яскравими були роботи його
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учнів Ф. Ф. Коджеспірова і О. Я. Якуніна. Значну частину результатів надруковали про-
відні наукові журнали СРСР, а саме: «Журнал технічної фізики», «Вісті АН СРСР. Серія
фізична», «Вісті вищих навчальних закладів. Фізика». У 1958 р. Ф. Ф. Коджеспіров за-
хистив кандидатську дисертацію «Виникнення електрорушійних сил у діелектриках
при дії рентгенівських променів», в якій показав, що виникнення ЕРС не пов’язано з
дальнім порядком кристалів, дисоціація електронів та їхній рух однаково притаманні як
кристалічному, так і аморфному станам речовини; стаціонарне значення ЕРС установ-
люється за експоненціальним законом, а після закінчення опромінювання спадає теж за
експоненціальним законом. У 1959 р. О. Я. Якунін захистив кандидатську дисертацію
«Електропровідність та наведена ЕРС у твердих діелектриках при рентгенівському
опромінюванні», в якій доводилося, що внутрішня іонізація діелектрика є оборотним
процесом з великим часом релаксації; після припинення опромінювання електропровід-
ність з часом зменшується за гіперболічним законом; додаткова електропровідність змі-
нюється з інтенсивністю за степеневим законом з показником степені від 0,5 до 1.

З 1961 по 1967 р. Ф. І. Коломойцев обіймав посаду проректора ДДУ з наукової
роботи. Він зміг згуртувати та спрямувати колектив університету на вирішення першо-
чергових задач з підготовки висококваліфікованих кадрів – докторів та кандидатів наук,
відбору й розвитку найважливіших наукових напрямів. Під його керівництвом створені
науково-дослідні лабораторії при кафедрах, розпочалась робота на замовлення підпри-
ємств.

1961 р. він організував і очолив кафедру радіоелектроніки. Цей крок був відпо-
віддю на нагальні вимоги розвитку промисловості і науки в регіоні: у першу чергу не-
обхідно було забезпечити потреби в кадрах радіоспеціалістів, на Південмаші, КБ «Пів-
денне» та Дніпровському машинобудівному заводі зокрема в галузі радіолокації, теле-
метрії, антенної техніки та радіорелейного зв’язку.

У той же час під його керівництвом на кафедрі створена наукова група з вивчення
механізмів люмінесценції, роботу якої він безпосередньо очолив. У цьому напрямку під
керівництвом Ф. І. Коломойцева були захищені кандидатські дисертації:
С. О. Костильов  «Електролюмінесценція, електричні властивості та кристалічна струк-
тура сублімат фосфору ZnS:Mn»(1964 p.); Е. В. Стауер «Електричні та оптичні власти-
вості деяких електролюмінофорів цинк сульфідного типу» (1964 р.); С. М. Сидоренко
«Властивість неадитивності випромінювання цинк сульфідних та цинк-кадмій-селенід-
сульфідних електролюмінофорів» (1970 р.). Ці роботи заклали підґрунтя для актуально-
го напрямку наукових досліджень у галузі фізики твердого тіла та оптоелектроніки, які
пов’язані з синтезом нових електролюмінісцентних та фотолюмінісцентних матеріалів,
дослідженням механізмів люмінесценції, вивченням побудови центрів випромінювання,
аналізом впливу домішок та кристалічної структури на властивості люмінофорів, тощо.

У докторській дисертації, яку було захищено в 1980 р., С. О. Костильов займався
з’ясуванням природи явищ у середовищах з неоднорідним розігрівом носіїв, формуван-
ням електричних нестійкостей. Він запропонував  єдиний механізм формування елект-
ричної нестійкості у просторово-неоднорідному середовищі, який не залежить від типу
від’ємної диференційної провідності. З його участю було розроблено та реалізовано
принципи отримання склоподібних плівок халькогенідних з відтворюваними парамет-
рами. С. О. Костильов довгий час очолював відділ функціональних елементів систем
керування Інституту технічної механіки НАН України і НКАУ.

Разом зі своїм учнем Є. Л. Барташевським Ф. І. Коломойцев розпочав пошук у
новому науковому напрямку: дослідження впливу додаткової термообробки на власти-
вості надвисокочастотних феритів. Одночасно розвивалася низка методів вимірювання
параметрів речовини на надвисоких частотах.
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Створення нової кафедри стало цілком своєчасним, оскільки починаючи з 1962 р.
на Дніпровському машинобудівному заводі проводяться інтенсивні розробки радіопе-
редавальних пристроїв для систем попередження про ракетний напад та протикосмічної
оборони. Кафедра дала регіону багато сотень кваліфікованих спеціалістів, достатньо
згадати, що 17 її вихованців захистили докторські дисертації, а один з них є членом-
кореспондентом Національної академії наук.

У 1967 р. Ф. І. Коломойцев організував ще одну нову кафедру фізики надвисоких
частот (НВЧ), завідувачем якої був до 1985 р., а потім, до 1991 р. він працював профе-
сором-консультантом на ній. Створення нової кафедри обумовлювалося необхідністю
розвитку антенно-фідерної техніки, досліджень питань фізики космосу в зв’язку з ши-
роким розвитком супутникової тематики в КБ «Південне». Ф. І. Коломойцев починає
викладати дисципліну «Фізика космосу», з якої було підготовлено відповідний навча-
льний посібник. Викладання дало свої результати – головний конструктор космічних
апаратів ДКБ «Південне» лауреат Державної премії О. Л. Макаров є випускником кафе-
дри фізики НВЧ.

Не випадково, що в 1969–1972 рр. під керівництвом професора Ф. І. Коломойцева
була створена і впроваджена в ракетно-космічній галузі методика строгого
комп’ютерного моделювання вигнутих вібраторних антен з імпедансними елементами з
використанням методу інтегрального рівняння. За матеріалами цього дослідження
учень Ф. І. Коломойцева начальник групи антенного відділу КБ «Південне»
В. В. Овсяников у 1974 р. захистів кандидатську дисертацію. Цей науковий напрям був
настільки плідним, що пізніше узагальнення тематики склало зміст його докторської
дисертації.

 На наступному етапі наукової роботи Ф. І. Коломойцев значну увагу приділяв
розвитку таких складних антенних систем як фазовані антенні решітки. Так його аспі-
рант К. В. Заболотний в кандидатській дисертації розробив дискретні феритові фазоо-
бертачі міліметрового діапазону.  Одночасно, під керівництвом ученого проводиться
подальший розвиток методів дослідження фізичних властивостей феритів. Його учень
І. М. Алейников захистив кандидатську дисертацію, в якій розроблені методи та при-
строї вимірювання параметрів феритів в УКХ діапазоні на основі смужкових екранова-
них резонаторів. Сумісно з науковцями ДКБ «Південне» проведені розрахунки і ство-
рені діючі зразки фазованих антенних решіток сантиметрового діапазону довжин хвиль.
Було розроблено низку НВЧ приладів, зокрема Y-циркулятор установлено на супутник,
де він працював весь термін дії. Розроблені прилади відрізнялися мініатюрністю, що
досягалось заповненням хвилеводів діелектричними матеріалами з великим значенням
діелектричної проникності.

Одночасно Ф. І. Коломойцев продовжує співпрацю з спеціалістами КБ «Дніпров-
ське». Результатом такої роботи став захист у 1969 р. В. П. Прудким кандидатської ди-
сертації, в якій він дослідив властивості резонатора біжучої хвилі зі складним зв’язком.
Наукові дослідження створили можливість значної кількості застосувань цього приладу.
В 1977 р. В. П. Прудкий очолив кафедру автоматизації проектування. Генеральний ди-
ректор Дніпровського машинобудівного заводу лауреат Державної премії М. П. Фількін
є випускником кафедри фізики НВЧ.

Після переходу на нову кафедру Федір Ісаакович продовжував наукову роботу з
викладачами кафедри радіоелектроніки, очолювану його учнем О. Я. Якуніним, який до
того ж став деканом фізичного факультету. В 1969 р. кандидатську дисертацію, підго-
товлену під керівництвом Ф. І. Коломойцева, захистив І. М. Черненко. Ця дисертація
присвячена отриманню та дослідженню нових класів феритів з домішками Li, Ba, Y, Sm
та інших хімічних елементів. В 1984 р. І. М. Черненко захистив докторську дисертацію,
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в якій дослідив фізико-хімічні властивості склоподібних напівпровідникових матеріалів
на основі діоксиду ванадія з фазовим переходом напівпровідник-метал, розробив еле-
менти електронної техніки. І. М. Черненко був завідувачем кафедри радіоелектроніки з
1982 по 2000 р.

Ф. І. Коломойцев опублікував понад 120 наукових робіт, зробив 16 винаходів,
отримав 2 патенти за кордоном. Винаходи, на які отримано патенти, присвячені засто-
суванню надвисокочастотних методів вимірювань у металургійному процесі. Понад
двадцяти його учнів захистили кандидатські дисертації, три з них стали докторами наук.

Його завжди відрізняло велике почуття нового: якщо в 50–60 роки він вивчав дію
випромінювання на речовину, що, насамперед, обумовлювалося потребами розвитку
атомної та ядерної фізики, то в 60–70 роки він звернувся до проблем космічної фізики та
техніки, що теж відповідало виклику часу. І не випадково, що в останні роки своєї робо-
ти він видав навчальний посібник «Радіохвильові та оптичні засоби передавання інфор-
мації», де звернув увагу на розвиток прикладної фізики інформаційно-комп’ютерних
систем, чим накреслив програму подальшого розвитку кафедри фізики надвисоких час-
тот.

Федір Ісаакович мав великий педагогічний досвід, він постійно підвищував своє
лекторське мистецтво, поновлював матеріал та вдосконалював зміст дисциплін, які ви-
кладав, збагачуючи інформацією про досягнення сучасної вітчизняної та світової науки.
Федір Ісаакович був одним з організаторів та активних лекторів обласного товариства
«Знання» (з 1948 р.), очолював фізико-математичну секцію обласного товариства та
входив до керівних органів республіканської організації.

Багато років учений входив до наукової ради АН УРСР з фізики міліметрових та
субміліметрових хвиль.

За плідну наукову, педагогічну та громадську діяльність Ф. І. Коломойцеву при-
своєно звання Заслуженого діяча науки Української РСР, його нагороджено орденом
«Знак пошани», багатьма медалями.

Пішов з життя Ф. І. Коломойцев у 1991 р. Пройшли роки, але напрями наукових
досліджень, які заклав Федір Ісаакович, продовжують розвиватися, що свідчить про йо-
го неабиякі фізичне чуття та прозорливість.

Декан факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем

В. М. Долгов, завідувач кафедри прикладної і комп’ютерної радіофізики

О. О. Дробахін, завідувач кафедри фізики твердого тіла і оптоелектроніки

В. В. Клименко, завідувач кафедри радіоелектроніки О. В. Коваленко
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