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СТАНОВЛЕННЯ КРІОФІЗИКИ, ЯК ГАЛУЗІ НАУКИ В УКРАЇНІ 

Становлення кріофізики, як галузі науки в Україні була розглянута на базі розвит¬
ку Харківського Фізико-технічного інституту низьких температур. Сьогодні ФТІНТ це 
один із провідних вітчизняних фізичних центрів, де проводять фундаментальні дослі¬
дження з експериментальної та теоретичної фізики (електронні явища в провідних і 
надпровідних системах; фізика квантових рідин, квантових кристалів та кріокристалів; 
низькотемпературний магнетизм; біофізика, низькотемпературна фізика макромоле¬
кул); математики (математична фізика та математичний аналіз, геометрія і топологія), а 
також у галузі прикладної фізики [1, 2]. 

У Фізико-технічному інституті працює школа фізиків - кріогенникі. До якої увійшли 
академіки В.В. Єрьоменко, І.М. Дмитренко, В.Г. Манжелій, І.К. Янсон, член - кореспон¬
дент І.О. Кулик, професори І.В. Свечкарьов, І.Я. Фуголь, Ю.П. Кириченко та інші. 

Головними напрямками досліджень цієї школи є: фізика нормальних металів за 
низьких температур в умовах великих магнітних полів і високих тисків; фізика магні-
товпорядкованих структур, передусім антиферомагнетиків; фізика кристалів стверді¬
лих газів; фізика слабков'язних надпровідних систем; фізичні властивості біологічних 
молекул. Борис Єремійович(радянський фізик, академік та засновник ФТІНТ) і спів¬
робітники запропонували метод надпровідної тунельної спектроскопії, розвинули йо¬
го для визначення фотонних спектрів. Вони також заклали основи теорії, методи ін¬
женерних розрахунків, дослідили процеси тепло і масо перенесення у кріогенних сис¬
темах за умов великих відцентрових перевантажень, розробили рекомендації щодо 
застосування надпровідних і конструкційних матеріалів і сконструювали та випробу-
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вали перші в нашій країні турбогенератори з надпровідними обмотками збудження 
потужністю 5 і 300 мегаватів. 

На особливу увагу заслуговує кріогенна медицина, яка у ФТИНТ розвивається з 
1962 року в двох напрямах: низькотемпературна консервація і кріохірургія [3]. 

У 1963 році Борис Вєркін організував і очолив новий напрям дослідження зі спе¬
ціальних питань низькотемпературного теплообміну. Були розроблені (спільно з Ю.А. Ки¬
риченко та ін.) нові напрями досліджень теплообміну в кріогенних рідинах у полях ма¬
сових сил, до великих відцентрових сил різної інтенсивності: від умов, близьких до не¬
вагомості, до великих відцентрових прискорень. Ці дослідження не лише сприяли роз¬
витку деяких галузей нової техніки (космічного, кріогенного машинобудування), але і 
дозволили отримати ряд принципових нових наукових результатів. До яких можна від¬
нести виявлення в інтенсивних полях масових сил незалежності критичного потоку від 
прискорення сил тяжіння. Було проведено комплексне вивчення режимних характерис¬
тик фізики кипіння криогенних рідин (гелію, водню, азоту, кисню) в широких діапазо¬
нах інженерних параметрів (тиску, недогрівання, прискорення сили тяжіння). Уперше 
була детально вивчена динаміка парових пухирів при кипінні кріогенних рідин і визна¬
чений її вплив на інтегральні характеристики кипіння (тепловіддачу і критичний тепло¬
вий потік). Результати вивчення кипіння криогенних рідин знайшли відображення в 
монографіях ученого, написаних спільно з Ю.А. Кириченко і К.В. Русановим. 

З 1983 р. ФТІНТ розробляє багато високоякісної кріогенної техніки для різних га¬
лузей медицини, яка отримала високу оцінку лікарів. Наприклад, нейрохірургічний ав¬
тономний кріозонд КМ-18, за допомогою якого, хірург може лікувати різні захворю¬
вання нервової системи: епілепсію, внутрішньо мозкові пухлини, больові синдроми па¬
ркінсонізму. А головне, ці властивості, які притаманні кріозонду: безболісність, без¬
кровність, відсутність рецидиву і хороший косметичний ефект. 

Для офтальмологів була створена універсальна кріоофтальмологічна установка. 
Вона використовується при кріоекстракції катаракти, кріопексії при відшаруванні сіт¬
частої оболонки, кріоциклотермії при різних формах глаукоми, для вилучення внутріш¬
ньо очних чужорідних тіл, кріоаплікацій при захворюванні ротової оболонки, кон юкти-
віті та при інших захворюваннях ока. 

Для спеціалістів із захворювань шкіри в інституті створено дерматологічний кріо¬
генний аплікатор КД-3. Його призначено для лікування вогнищевого нейродерміту, 
хронічної екземи, коловидного облисіння, не злоякісних новоутворень на поверхні тіла, 
бородавок та інших захворювань шкіри. Кріовплив аплікатора не викликає на шкірі ру¬
бців, шрамів, пігментних плям. 

В інституті створено також кріоінструменти для отоларингологів, стоматологів, 
гінекологів та інших спеціалістів. Всі вони не поступаються перед кращими зарубіж¬
ними зразками, а за багатьма параметрами перевищують їх [4]. 

Наприкінці травня 1989 року у Фізико-технічному інституті низьких температур 
АН УРСР з ініціативи ради молодих вчених інституту, підтриманої обласною радою 
молодих учених проходила І Всесоюзна школа-семінар молодих учених «Застосування 
мас-спектрометрії в біології та медицині». Основна мета школи - підвищення науково¬
го рівня молодих учених, ознайомлення медиків та біологів з можливостями сучасного 
фізичного експерименту, а фізиків і конструкторів - з потребами медичної практики. 

Ще у 1989 році ФТНІТ АН УРСР було створено високочутливу кріогенну апаратуру за 
допомогою якої можна робити спектральний аналіз матеріалів і дистанційний пошук корисних 
копалин, вивчення екологічної ситуації на Землі з космосу, побудувати найточнішу теплову 
карту людського тіла, за допомогою якої можна діагностувати багато захворювань [5, 6]. 
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У вересні 1999 р. в Харкові вперше був представлений унікальний реабілітацій¬
ний комплекс кріотерапії. У створенні та розробці цього проекту взяли участь доктор 
фізико-математичних наук, який очолює лабораторію проблем кріобіології і кріомеди-
цини, керівник науково-виробничої фірми «Кріокон» Олександр Осецький, і головний 
лікар медсанчастини ВАТ «Турбоатом», директор Фрунзенського територіального ме¬
дичного об'єднання Юрій Федченко. У реабілітаційному комплексі враховані останні 
досягнення японських і німецьких вчених у цій галузі, значно поліпшені технічні пара¬
метри всього інженерного устаткування. Були створені унікальні низькотемпературні 
нагнітачі, що подають холодне повітря в процедурну кріокамеру турбінного типу, роз¬
роблені конструкції спеціальних азотних теплообмінників, спеціальна діагностична 
апаратура, яка дозволяє істотно підвищити ефективність застосування нового методу 
лікування. Метод загальної екстремальної кріотерапії ефективний при лікуванні хроні¬
чного ревматичного поліартриту, коллагено-судинних захворювань, астми, застуд, пос-
тцеребральної апоплексії, психоартріческих і дерматологічних захворювань. Крім того, 
різке інтегральне охолодження очищає верхні шари шкірного покриву пацієнта від різ¬
них новоутворень, дає відмінний косметичний ефект омолодження шкіри [7]. 

Харківський інститут низьких температур поклав початок активному розвитку дослі¬
дів кріогенних температур у фізиці, техніці і медицині. Розробки ФТІНТ на сьогоднішній 
день активно застосовуються в різних галузях не лише України але і за кордоном. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В СЛОБОДСКОЙ УКРАИНЕ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII - НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

Становление образования в Слободской Украине тесно связано с миграционными 
процессами, которые проходили со второй половины XVII ст. на данной территории. 
Переселенцы, которые были в основном выходцами с Правобережной Украины при¬
несли с собой на Слобожанщину просветительские традиции, которые на этот время 
уже крепко укоренились на Надднепрянщине [1]. Об этом свидетельствует большое ко¬
личество братств, школ и типографий при них. В последних печаталась литература, ко¬
торая защищала православную веру и украинскую культуру. Там же находилась Киево-
Могилянская коллегия (с 1701 г. - академия) - сердцевина образования и культуры 


