Леонiд Анатолiйович БУЛАВIН

До 70-рiччя Академiка Леонiда Булавiна

ДО 70-рiччя АКАДЕМIКА ЛЕОНIДА БУЛАВIНА
Випуски № 8 та 9 Українського фiзичного журналу
присвячено 70-рiччю академiка НАН України Леонiда Анатолiйовича Булавiна – визначного українського вченого в галузi фiзики рiдин, фiзики фазових перетворень та критичних явищ, нейтронної спектроскопiї конденсованих систем, медичної
фiзики.
Свої творчi здiбностi Леонiд Анатолiйович почав демонструвати ще в студентськi роки, коли
вiн пiд час навчання на фiзичному факультетi Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса
Шевченка виконав свої першi науковi роботи, присвяченi проблемам рiдкого стану речовини. Особливо яскраво його талант розкрився пiд час роботи в Об’єднаному iнститутi ядерних дослiджень
(м. Дубна, Росiя), де вiн дослiджував властивостi
рiдин методом нейтронного розсiяння пiд керiвництвом лауреата Нобелiвської премiї I.М. Франка.
На основi цих та подальших дослiджень Л.А. Булавiна зародився новий напрям – нейтронна спектроскопiя рiдин.
Творчий внесок ювiляра в науку дуже вагомий.
Вiн суттєво розвинув експериментальнi дослiдження критичних явищ у рiдинних системах, вперше
застосував розсiяння повiльних нейтронiв для вивчення рiвноважних та кiнетичних властивостей
рiдин i полiмерiв, а також виявив ефект нейтронної критичної опалесценцiї. Л.А. Булавiн дослiдив
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частотнi спектри рiдин, їхнi властивостi у малих
об’ємах, механiзми золь-гель перетворень у кремнiєвих гелях та процес мiцелоутворення в розчинах з поверхнево-активними речовинами, розробив
методику знаходження критичних параметрiв фазових перетворень, запропонував спосiб видiлення
колективного та одночастинкового внескiв у коефiцiєнт самодифузiї, який отримав назву методу
Булавiна–Iванова. А експериментальнi дослiдження з медичної фiзики, якi були започаткованi в Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса
Шевченка за iнiцiативою Л.А. Булавiна, дозволили запропонувати новий спосiб визначення стану
органiзму людини.
Ювiляр створив наукову школу нейтронного дослiдження м’якої матерiї, представниками якої є не
лише спiвробiтники Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, а i академiчних
iнститутiв.
Сердечно бажаємо Леонiду Анатолiйовичу мiцного здоров’я i довгих рокiв життя та плiдної
працi в iм’я i на благо вiтчизняної науки та нашої
Держави. До цих побажань долучаються численнi
учнi, друзi i колеги ювiляра – автори статей цього
ювiлейного випуску.
Вiд iменi редколегiї журналу
Анатолiй ЗАГОРОДНIЙ
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