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СЛОВО ПРО ЗЕМЛЯКА

Бiльше 40 рокiв тому познайомилися ми з Леонiдом Анатолiйовичем на кафедрi молекулярної фiзики Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, якою керував тодi професор О.З. Голик. Ми, тодi ще молодi,
повнi енергiї i сил: вiн – асистент кафедри i
я – аспiрант, випускник фiзико-математичного
факультету Полтавського педiнституту. Колектив
кафедри молекулярної фiзики вiднiсся до мене доброзичливо i з теплою людською увагою.
Виявилося, що Леонiд Анатолiйович – мiй земляк iз Полтави! Це нас зближувало. Довгi роки спiлкування переростали в теплi товариськi
вiдносини. Я мав щастя бути знайомим з його батьком Анатолiєм Васильовичем, машинiстом
паровозу, та його мамою Оленою Фомiнiчною,
фармацевтом. Красивi iнтелiгентнi люди, яких я
дуже поважав. Наше знайомство переросло на
довгi роки дружби i спiвпрацi кафедри молекулярної фiзики Київського унiверситету i кафедри загальної фiзики Полтавського педiнституту
в наукову спiвдружнiсть. Час спливав швидко,
вже Леонiд Анатолiйович став доктором фiзикоматематичних наук у 1989 роцi. Ми одночасно
займали посади деканiв вiдповiдних факультетiв.
Це посада, яка зобов’язувала бути i педагогом, i
науковцем.
Педагогiчна дiяльнiсть Л.А. Булавiна була невiддiльною вiд його наукової творчостi. Вiн читає
лекцiї, розробляє програми нових курсiв, пише навчальну лiтературу з молекулярної фiзики, керує
кафедрою.
Викладацьку дiяльнiсть Л.А. Булавiн будує на
засадах спiвпрацi i спiвтворчостi зi студентською
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молоддю пiд девiзом “робити як я, роби краще за
мене”.
Особливiстю наукової дiяльностi Леонiда Анатолiйовича є постановка й вирiшення проблем, актуальних для фiзики, i їх практичне застосування.
Таким прикладом є пiдготовка спецiалiстiв з медичної фiзики в Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка на кафедрi молекулярної фiзики, а саме за спецiалiзацiєю “Медична
фiзика”. Медична фiзика використовує практично
всi сучаснi роздiли фундаментальної фiзики, i мабуть в першу чергу молекулярної фiзики.
Як декан фiзичного факультету i завiдувач кафедрою молекулярної фiзики, Леонiд Анатолiйович започаткував проведення на факультетi Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка олiмпiади фiзичного факультету для
абiтурiєнтiв. Переможцi цих олiмпiад мали змогу без конкурсу вступити на фiзичний факультет. Згодом такi олiмпiади стали органiзовувати чи
не на всiх факультетах Київського унiверситету.
Л.А. Булавiн став засновником Мiжнародної наукової конференцiї, яка вiдбувається через кожнi
два роки. Головою оргкомiтету був невтомний Леонiд Анатолiйович. Науковi iнтереси тепер уже доктора фiзико-математичних наук, професора, академiка Леонiда Анатолiйовича Булавiна вирiзняються багатограннiстю. Вiн вiдомий як видатний
український вчений у галузi фiзики рiдин, фiзики
фазових перетворень та критичних явищ, нейтронної спектроскопiї конденсованих систем, медичної
фiзики, нанофiзики. Ним на кафедрi створена наукова школа нейтронної спектроскопiї конденсованих середовищ. Пiд керiвництвом Леонiда Анатолiйовича захищено 15 докторських та 33 кандидатських дисертацiй. Його учнi працюють в Українi,
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Францiї, Росiї, США, Бельгiї, Угорщинi, Нiмеччинi. Вiн є автором 300 наукових статей в фахових
журналах, 73 з яких написанi у спiвавторствi з вченими з 19 країн свiту.
Леонiд Анатолiйович людина надзвичайно дiяльна: завiдувач кафедрою, голова науковометодичної ради з фiзики МОН України, головний редактор збiрника “Фiзика рiдкого стану”,
член редколегiї “Українського фiзичного журналу”, “Ядерна фiзика та енергетика”, “Доповiдi НАН
України”, “Проблеми безпеки АЕС та Чорнобиля”,
“Фiзика та хiмiя твердого тiла”, член Українського та Американського фiзичних товариств, Соросiвський професор розвиває i пiдтримує зв’язки з
багатьма науковими установами НАН України, науковими лабораторiями країн Європи та багатьма
навчальними закладами України.
Пiдтвердженням важливостi наукових результатiв є 30 пiдручникiв та монографiй, якi вийшли в
Українi, Росiї, США, Нiмеччинi.
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Зустрiчi на батькiвщинi, в рiднiй Полтавi, поєднують нас не тiльки як науковцiв, а й як близьких друзiв. У задушевних бесiдах непомiтно визначаються новi конференцiї, результати аспiрантських дослiджень, написання нових статей, конкурси студентiв ... А ще те, якi фiзичнi механiзми
вiдповiдають за поведiнку в’язкостi тiєї чи iншої
системи.
Свiй ювiлей Леонiд Анатолiйович Булавiн зустрiчає у розквiтi життєвих i творчих сил. Як науковець, педагог, патрiот, сильна, цiлеспрямована,
добре органiзована, потужна в науковому, педагогiчному, громадському i людському сенсi Особистiсть, вiн творить новi науковi iдеї i проекти,
плекає якiснi кадри українських науковцiв, душею i серцем вболiває за Україну, її теперiшнє i
майбутнє.
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