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Сучасна ситуація в Україні потребує змін 
ставлення до освіти. головну роль у від-
новленні й розвитку економіки будь-

якої держави відіграє саме наука, стверджує 
в. в. ковальчук у книжці «Фізика в Україні в 
ХіХ – ХХ столітті: історія, здобутки, особистос-
ті». навчання молоді має спиратися на новітні 
прогресивні науково-методичні та педагогічні 
технології. на сьогодні фізико-технічні науки 
мають вийти на перший план. економічно роз-
винуту, потужну інноваційну Україну можна 
розбудувати передусім при наявності високо 
кваліфікованих спеціалістів технічного і при-
родознавчого напряму. Провідне місце у під-
готовці майбутніх учителів і викладачів посідає 
національний педагогічний університет ім. М. 
П. драгоманова. актуальними стають науково-
педагогічні здобутки передових учених, серед 
яких особливо яскравою є особистість видат-
ного науковця і освітянина професора віктора 
Павловича дущенка.

в. П. дущенко як людина, педагог і науковець 
знаний не тільки в нПУ ім. М. 
П. драгоманова, а й у Прикар-
патському національному уні-
верситеті ім. василя Стефаника 
(м. івано-Фран-ківськ), у наці-
ональному університеті харчо-
вих технологій м. києва та у 
багатьох інших навчальних за-
кладах, науково-дослідницьких 
інститутах України і світу.

в. П. дущенко був людиною 
енциклопедичних знань у галу-
зях фізико-математичних наук, 
історії, філософії, педагогіки і, 
загалом, високоінтелектуаль-
ною культурною особистістю, 

патріотом України, прихильни-
ком демократичного напряму в освіті. Мав та-
лант викладача, мудрого вчителя і досвідченого 
керівника.

на думку академіка Міжнародної академії пе-
дагогічних і соціальних наук, академіка академії 
наук вищої школи України, доктора хімічних 
наук, професора Б. С. колупаєва, в. П. дущенко 
є одним із засновників нового наукового напря-
му у вітчизняній науці, пов’язаного з досліджен-
ням процесів перенесення енергії, імпульсу та 

речовини в дисперсних і полімерних матеріалах. 
це відносно новий клас конденсованих систем, 
характерною об’єднувальною особливістю яких є 
існування дисперсних структур. в. П. дущенко 
інтегрував два напрями цього предмета і ство-
рив одну з найважливіших галузей науки – фі-
зику гетерогенних композитів. За результатами 
досліджень він установив, що такі матеріали 
мають некогерентну міжфазну межу, роль якої у 
формуванні комплексу властивостей може бути 
домінуючою. Характерно, що міжструктурну 
гетерогенність можна напрямлено регулювати 
за допомогою різних чинників. одним із них 
є наповнювачі, які за характерними ознаками, 
запропонованими в. П. дущенком, вдалось кла-
сифікувати. особливо активно такий вид мо-
дифікації виявляє себе у випадку полімерних 
систем. наукова спільнота зобов’язана профе-
сору в. П. дущенку тим, що фізику полімерів 
було виокремлено в самостійну галузь науки 
із загальної фізико-хімії високомолекулярних 
сполук. Займаючись дослідженням питань те-
плофізики полімерів, в. П. дущенко встановив, 
що не лише теплофізичні, а й механічні, елек-
трофізичні властивості їх різко відрізняються 
від інших матеріалів. на прикладі різнорідних 
гетерогенних полімерних систем він показав, що 
особливо характерними рисами таких систем є 
яскраво виражені релаксаційні явища, чуттєві 
до температурно-часової дії зовнішніх полів.

Подальші дослідження цих процесів вимага-
ли створення нової експериментально-наукової 
матеріальної бази лабораторій, що дало б змо-
гу «зондувати» структуру, а відповідно, й ре-
лаксаційні властивості полімерного матеріалу. 
ці питання були успішно розв’язані учнями 
в. П. дущенка. У 1967 р. з метою поглиблення 
фундаментальної експериментаторської діяль-
ності викладачів та аспірантів на кафедрі ство-
рюється «галузева науково-дослідна лабораторія 
теплофізики дисперсних та полімерних матері-
алів» (керівник – професор в. П. дущенко). За 
результатами досліджень у галузі теплофізики і 
молекулярної фізики дисперсних та полімерних 
матеріалів упродовж 1968 – 1990 рр. було за-
хищено 3 докторські дисертації (в. П. дущенко, 
М. і. Шут, а. Ф. Буляндра) і 53 кандидатських 
дисертації. ці результати засвідчують не лише 
його талант як науковця, а й організатора науки. 

ВитОки НаукОВОЇ і ПЕДаГОГічНОЇ 
ДіЯЛЬНОсті ПрОфЕсОра В. П. ДущЕНка

сергій ПуДчЕНкО, аспірант кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії НПУ ім. М. П. Драгоманова 
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Проведені дослідження дали змогу в. П. дущенку 
значно розширити спектр наукової тематики і 
встановити механізми дисипативних процесів, 
характерних для в’язкопружного тіла.

наукова спадщина віктора Павловича зна-
чна, його інтереси охоплюють математику, 
практично всі галузі фізики разом із хімією та 
біологією. результатом є безпосереднє створен-
ня нових композитних матеріалів, важливих у 
технічному аспекті речовин зернистої та волок-
нистої структури, що широко використовуються 
в сучасній теплоенергетиці, харчовій та буді-
вельній промисловості.

Фундаментальну роль відіграють також наукові 
праці віктора Павловича з дослідження колоїдно-
теплофізичних процесів сушіння вологих матеріа-
лів. Зокрема, з’ясування механізму сушіння, його 
молекулярно-кінетичної природи, що слугувало 
основою створення базису визначення оптималь-
них режимів технологічного процесу.

15 травня 1953 р. в. П. дущенко захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «дослідження 
фізичного змісту критичних точок кривих швид-
кості сушіння колоїдних капілярно-порисних ре-
човин» в київському державному педагогічному 
інституті ім. о. М. горького. У 1967 р. о. Ф. Бу-
ляндрою (майбутнім доктором технічних наук, 
професором кафедри теплоенергетики та холо-
дильної техніки національного університету хар-
чових технологій) під керівництвом в. П. дущенка 
було захищено кандидатську дисертацію на тему: 
«теплофізичні основи розрахунку терморадіацій-
них сушильних установок харчової промисловос-
ті», в якій уперше показано, що застосування інф-
рачервоного (іЧ-) випромінювання для теплової 
обробки харчових продуктів вимагає врахування 
особливостей внутрішнього тепломасоперенесен-
ня у вологих пористих продуктах.

У процесі обробки продуктів іЧ-випроміню-
ванням деяка енергія проникає у глибинні 
шари. це призводить до специфічного розподілу 
температур. За певних умов можна досягти та-
кого стану, що температура продукту на деякій 
глибині буде вище, ніж на поверхні. це сприяє 
значній інтенсифікації масоперенесення, тому 
що в зазначеному вище випадку концентрацій-
ний і термодифузійний потенціали напрямлені 
в один бік – до поверхні матеріалу.

Педагог і учений в. П. дущенко розробив ме-
тодичні вказівки з курсу фізики для практичних 
занять і лабораторних робіт. Підготував і видав 
підручники з курсу загальної фізики, лабора-
торний та фізичний практикуми для студентів 
педагогічних інститутів. Під його безпосереднім 
керівництвом підготовлено 2 доктори і 37 кан-
дидатів наук, він багатократно виступав опо-
нентом на захистах кандидатських і доктор-
ських дисертацій, був рецензентом монографій 
і підручників.

науково-педагогічна спадщина в. П. дущенка 
має велике значення, сприяє виходу на нові 
економічні ринки, збільшення виробництва обо-

ронних підприємств. наукові дослідження та 
практичне застосування їх у харчовій промисло-
вості, таких як теплова обробка м’ясопродуктів, 
сушіння макаронних виробів, сушіння хліба, 
стають безцінними.

на превеликий жаль, науково-освітня та 
науково-технічна діяльність професора в. П. ду-
щенка мало відомі широкому загалу науковців 
і педагогів, і до цього часу вона не стала пред-
метом системного та комплексного вивчення і 
узагальнення.

віктор Павлович дущенко народився 19 черв-
ня 1922 р. в м. кременчуці Полтавської облас-
ті УрСр. так віктор Павлович пише в автобіо-
графії. разом з тим, хотілось би скористатися 
спогадами його меншої сестри надії Павлівни 
дущенко, 1925 р. народження. вона закінчи-
ла природничо-географічний факультет кдПі 
ім. о. М. горького і все життя пропрацювала 
вчителем хімії у школі № 2 м. Миронівка ки-
ївської області. 

як свідчить надія Павлівна, віктор Павлович 
і вона народились у с. Шепелівка глобінського 
району Полтавської області. Їхній батько Павло 
васильович дущенко походив із небагатої ро-
дини. надія Павлівна не знає, чи мав батько 
вищу освіту, чи ні, але що він був освіченою 
людиною, вона впевнена. все життя займався 
озелененням та агрономією. У домі було багато 
книжок різної тематики. Працював до революції 
у Петербурзі, з часом довелось тікати до рідної 
с. Шепелівки.

Мати Феодосія іовна дущенко також походила 
з бідної родини, працювала в києві, спочатку 
підмайстром у швейного майстра, а потім і сама 
стала майстром. до неї уже звертались артисти 
із замовленнями на пошиття одягу. коли в росії 
відбувся жовтневий переворот, довелось повер-
татись до рідного села, де й зустріла Павла васи-
льовича дущенка. Молодятам у той час давали 
шматок землі для будівництва хати. дущенки 
почали будувати власну хату. Побудували хоч і 
під соломою, але велику хату на дві половини.

надія Павлівна дущенко
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Статки в родині були невеликі, тому на квар-
тиру найняли вчителя, який жив, харчувався і, 
головне, платив гроші. Батьки працювали на 
власному шматку землі й у колгоспі, маленькі 
діти віктор і надія залишалися вдома. Учитель 
помітив жагу до знань ще 5-річного віктора, за-
пропонував батькам брати його з собою до шко-
ли. Батьки не хотіли далеко відпускати дитину 
з хати. але маленький віктор криком кричав, 
щоб його відпустили до школи, і батьки, врешті-
решт погодились. так майбутній учений уже з 
5 років почав навчатися грамоти. взимку малу 
дитину не можна було відпускати до школи, і 
батько вирішив перевірити, чого він навчився у 
школі. Читав гарно, а ось математику не знав. 
взимку вільного часу в батька було достатньо, 
і він займався із сином. За зиму батько зумів 
навчити хлопця елементарних знань з основ 
математики. У дитинстві віктор мало гуляв, го-
ловним було: «тату, дай книжку!». і тато купував 
сину книжки.

Заради майбутнього дітей, щоб дати їм гідну 
освіту, батько вирішив переїхати до м. кремен-
чука. влаштувався в організацію з озеленення, 
арендував окрему хатинку, де на подвір’ї вирощу-
вав всяку городину. Мати залишалася в селі. на 
зборах колгоспників як грамотну її обрали брига-
диром. Через наявність землі в селі і наполегли-
ву працю вони мали можливість навчати дітей. 
віктор Павлович у 1928 р. вступив і в 1935 р. 
закінчив кременчуцьку фабрично-заводську се-
мирічку № 1 на «відмінно», фактично отримавши 
політехнічну освіту. У 1935 р. вступив і в 1938 р. 
закінчив середню школу № 16 міста кременчука 
з похвальною грамотою.

У 1938 р. вступив до кременчуцького учитель-
ського інституту на фізико-математичний фа-
культет. цікаво, що в цьому інституті навчались 
видатні особистості. так, відомий український 
педагог в. о. Сухомлинський влітку 1934 р. 
вступив на підготовчі курси при кременчуць-
кому учительському інституті, того ж року став 
студентом відділення української мови та лі-

тератури. але через хворобу змушений був у 
1935 р. перервати навчання у внЗ. герой ра-
дянського Союзу, перший проректор із заочного 
та вечірнього навчання кдПі ім. о. М. горького 
т. М. Шашло у 1937 р. закінчив кременчуцький 
учительський інститут за спеціальністю «вчи-
тель математики».

По закінченні двох курсів кременчуцького 
учительського інституту в. П. дущенка при-
звали до лав радянської армії, де він служив 
до грудня 1945 р. Під час другої світової війни 
воював на центральному та 1-му Білоруському 
фронтах. Перебував у Польщі та німеччині.

У грудні 1945 р. згідно з Указом Президії 
вр СрСр як такий, що не закінчив внЗ, був 
демобілізований з армії і нагороджений медал-
лю «За перемогу над німеччиною у великій 
вітчизняній війні». Практично одразу, у лю-
тому 1946 р., він вступив на іі курс (IV се-
местр) фізико-математичного факультету кдПі 
ім. о. М. горького. Під час навчання був членом 
наукової студентської спілки інституту та голо-
вою фізико-математичної секції, брав участь у 
всіх наукових студентських конференціях, був 
відмінником навчання, членом профбюро фа-
культету. державні іспити складав на «відмінно». 
У 1948 р. закінчив кдПі ім. о. М. горького. 
на IV курсі навчання, на об’єднаному засі-
данні кафедр загальної фізики та теоретичної 
фізики, було прийнято рішення рекомендува-
ти в. П. дущенка до вступу в аспірантуру по 
кафедрі загальної фізики. У 1948 р. він склав 
вступні іспити і вступив до аспірантури.

У рефераті, на предмет вступу до аспірантури, 
в. П. дущенко описує нормальний ефект Зеема-
на (фізичне явище, що його названо на честь 
нідерландського фізика Пітера Зеемана, який 
відкрив його в 1896 р. і отримав за це відкрит-
тя нобелівську премію з фізики (1902 р.)). Суть 
відкриття полягає в такому. якщо джерело ви-
промінювання світла помістити у магнітне поле, 
то рівні випромінювання енергії атомами розще-
плюються на ряд підрівнів і в результаті спектр 
випромінювання цих атомів змінюється. кожна 
лінія в оптичній частині спектра розщеплюється 
на кілька компонент. У слабкому магнітному 
полі розрізняють простий і складний ефекти 
Зеемана. Слабким називається магнітне поле, 
в якому Зеемановське розщеплення (рівнів, лі-
ній) значно менше від їх природного розщеплен-
ня, зумовленого спін-орбітальною взаємодією. 
У простому ефекті Зеемана спектральна лінія 
розщеплюється в магнітному полі напруженос-
ті н на два компоненти, якщо спостереження 
ведуть вздовж силових ліній магнітного поля, 
або на три компоненти, якщо спостереження 
ведуть під прямим кутом до напрямку силових 
ліній. Фізичною причиною ефекту Зеемана є 
розщеплення рівнів енергії атома в постійному 
магнітному полі.

це перша наукова публікація віктора Пав-
ловича, написана в 1948 р., якою не можна 

Павло васильович
дущенко

Феодосія іовна дущенко
з 3-річним віктором
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не захоплюватись. реферат 
містить теорію явища та 
опис експериментів.

У першій частині свого 
реферату він навів корот-
ку історію питання до-
слідів, за допомогою яких 
вдалось спостерігати поділ 
спектральних ліній магніт-
ним полем. У цій частині 
зроблено докладний опис 
схеми досліду та надано 
світлини експерименталь-
ної установки. не можна 
не відзначити, як деталь-
но описано пристрій та дію 
майже всіх окремих частин 
установки з пояснюваль-
ними малюнками (джере-
ло поля, інтерференційний 

спектроскоп люмера–герке, хід променя в плас-
тині тощо).

друга частина присвячена теорії явища. Спо-
чатку описано класичну (електронну) теорію 
ефекту, в якій пояснюється природа виникнення 
дуплетів і триплетів, а після цього в окремому 
параграфі наведено пояснення Зееман-ефекту 
за теорією Бора. наприкінці те саме явище по-
яснюється на основі квантової механіки Шре-
дінгера.

У третій, заключній частині, наведено стис-
лий опис аномального ефекту Зеемана і дії елек-
тричного поля на лінії спектра.

реферат написаний у звичайному зошиті для 
записів у клітинку обсягом 53 сторінки. вража-
ють працелюбність і працездатність в. П. ду-
щенка, що виявлялось в опрацюванні першо-
джерел під час написання наукової роботи. Була 
опрацьована така література : 1. Шпольский. 
атомная физика. 2. р. вуд. Физическая оптика. 
3. Макс Борн. оптика. 4. о. д. Хвольсон. Физика 
наших дней тощо.

науковим керівником його дисертаційної ро-
боти на тему: «до питання залежності тепло-
фізичних властивостей зволожених дисперсних 
тіл від форми зв’язку вологи з матеріалом (метод 
е – метод аналізу форм зв’язку вологи)», був 
кандидат фізико-математичних наук, доцент 
М. Ф. казанський.

на другому році навчання в. П. дущенка в 
аспірантурі 12 листопада 1949 р. відбулося за-
сідання аспірантської групи кафедри загальної 
фізики. на цьому засіданні найповажнішим 
гостем був доктор технічних наук, професор 
о. в. ликов.

о. в. ликов (7 (20) вересня 1910 р., кострома – 
28 июня 1974 р., Мінск) – теплофізик, професор, 
академік, винахідник. на честь о. в. ликова на-
званий один із термодинамічних критеріїв по-
дібності – число ликова.

У 1930 р. закінчив фізико-математичне від-
ділення ярославського педагогічного інституту 

і почав працювати у сушильній лабораторії 
всесоюзного теплотехнічного інституту (вті). У 
1931 р. отримав перше авторське свідоцтво на 
винахід «Сушарка змінного тиску». У 1932 р. 
опублікував працю «теорія поглиблення поверх-
ні випаровування при сушінні твердих тіл», яка 
зробила його популярним у наукових колах. У 
цьому самому році вступив до аспірантури нді 
фізики Московського університету. У 1932 – 
1935 рр. працював над проблемою перенесення 
тепла і вологи у колоїдних капілярно-пористих 
тілах. ним був розроблений новий метод ви-
значення теплофізичних характеристик вологих 
матеріалів. У 1935 р. о. в. ликов відкрив явище 
термічної дифузії вологи в капілярно-пористих 
тілах (ефект ликова), яке допомогло розкрити 
механізм розтріскування вологих матеріалів і 
перенесення водорозчинних речовин у процесі 
сушіння. ця праця стала широко популярною як 
у СрСр, так і за кордоном: її було заслухано на 
секції лондонського королівського товариства 
і опубліковано в його працях. У цьому самому 
році о. в. ликов успішно захистив кандидатську 
дисертацію на цю тему.

Фото в. П. дущенка
з особової справи

аспіранта (1948 р.)

реферат на предмет вступу
до аспірантури в. П. дущенка

реферат на предмет вступу
до аспірантури в. П. дущенка

55



рубрика

«Фізика та астрономія в рідній школі». – 2016. – № 4 Передплатний індекс 68839

рубрика

в 1939 р. о. в. ликов захистив докторську 
дисертацію в Московському енергетичному ін-
ституті (Меі). У 1940 р. отримав звання про-
фесора. За поданням професора в. оствальда 
був обраний членом Міжнародного товариства 
Kolloidgeselschaft. У 1942 р. став завідувачем ка-
федри фізики Московського технологічного ін-
ституту харчової промисловості (МтіХП) і одно-
часно – кафедри фізики Московського інституту 
хімічного машинобудування (МіХМ), де створив 
лабораторії з молекулярної фізики і теорії те-
пла. керував роботами з тепломасоперенесення в 
дисперсних і капілярно-пористих тілах під час 
фазових і хімічних перетворень, і явища пере-
несення в глибокому вакуумі.

У 1951 р. о. в. ликов видав монографію «те-
орія сушіння», а в 1956 р., перебуваючи вже 
у Мінську, опублікує другу монографію, також 
присвячену питанням сушіння – «тепло- та ма-
соперенесення в процесах сушіння».

Першим на засіданні кафедри з обговорен-
ня науково-дослідної роботи виступив кандидат 
фізико-математичних наук, доцент М.Ф. казан-
ський. він розповів про загальні напрями ро-
боти теплофізичної групи за темами кандидат-
ських дисертацій аспірантів. У своєму виступі 
професор о. в. ликов заявив, що вважає об-
раний напрям роботи теплофізичної групи (під 
керівництвом доцента М. Ф. казанського) абсо-
лютно правильним. і зазначив, що робота групи 
сприятиме з’ясуванню механізму руху вологи 
і тепла в колоїдних капілярно-пористих тілах. 
актуальність даної проблеми виходить вже з 
того, що гідротермічні процеси посідають одне 
з провідних місць у технології промислового 
виробництва. Підхід до вирішення цих питань 
полягає у з’ясуванні залежності гідротермічних 
явиш від різних форм зв’язків вологи, що є єди-
ним правильним напрямом у наукових пошу-
ках, тому що питання теплообміну в колоїдних 
капілярно-пористих тілах невіддільні від питань 
вологообміну.

далі о. в. ликов перейшов до обговорення 
дисертаційних тем аспірантів і шляхів їх ви-
конання. Першим він відзначив тему аспіран-
та в. П. дущенка: «Щодо питання залежності 
теплофізичних властивостей зволожених дис-
персних тіл від форми зв’язку вологи з мате-
ріалом (метод Е – метод аналізу форм воло-
ги)». визнав, що тема є актуальною і цілком 
достатня для кандидатської дисертації. Метод 
Е має виявитися найчутливішим, оскільки від-
мінності в Е зв’язаній і капілярній волозі до-
статньо великі.

те, що такого рівня фахівець був присутній на 
засіданні кафедри і високо оцінив рівень роботи 
наукової групи з теплофізичних досліджень і 
безпосередньо роботу в. П. дущенка, свідчить 
про надзвичайно високий рівень наукових роз-
робок не інженерно-технічного, а педагогічного 
внЗ у практичних задачах фізико-технічного 
спрямування.

З жовтня 1951 р., після закінчення аспіран-
тури і згідно з призначенням Мо УрСр в. П. 
дущенко був направлений до Станіславського 
(нині – івано-Франківського) педагогічного ін-
ституту на посаду завідувача кафедри, де пра-
цював до серпня 1955 р. У 1954 р. рішенням 
Мво йому було присвоєно вчене звання доцента 
по кафедрі фізики.

У вересні 1955 р. в. П. дущенко за конкурсом 
був обраний на посаду доцента кафедри фізи-
ки київського технологічного інституту харчової 
промисловості, де він працював на цій посаді до 
1963 р. У вересні 1963 р. за конкурсом був об-
раний на посаду доцента кафедри фізики кдПі 
державного ім. о. М. горького. З метою розши-
рення фундаментальних наукових досліджень 
викладачів та аспірантів у 1967 р. на кафедрі 
створено «галузеву науково-дослідну лаборато-
рію теплофізики дисперсних та полімерних ма-
теріалів», яку очолив в. П. дущенко. З липня 
1968 р. в. П. дущенко виконував обов’язки за-
відувача кафедри фізики. З 27 грудня 1968 р. 
за конкурсом був обраний на посаду завідувача 
кафедри фізики. У 1975 р. захистив дисертацію 
на здобуття вченого ступеня доктора технічних 
наук зі спеціальності «теплофізика» на тему: «кі-
нетика і динаміка внутрішнього тепло- и масо-
перенесення у твердих дисперсних системах». У 
1976 р. вак СрСр присудила ступінь доктора 
технічних наук. У 1979 р. присуджено вчене 
звання професора по кафедрі фізики. до 1985 р. 
працював на посаді завідувача кафедри фізики, 
доки тяжка хвороба не забрала в інший світ.

ЛІтЕрАтурА

1. к о л у п а є в Б. С. Професор в. П. ду-
щенко»: спогади / Б. С. колупаєв, 2015.

2. особова справа дущенка віктора Павлови-
ча, доктор технічних наук, професора. – держ. 
архів м. києва, кдПі ім. о. М. горького, ф. 
№ р-346. оп. № 5. сп. № 516. – 94 арк.

3. Професори національного педагогічного 
університету ім. М. П. драгоманова : бібліограф. 
довідник 1944 – 2009 рр. / укл. : г. і. волинка, 
о. С. Падалка, л. л. Макаренко; за заг. ред. 
в. П. андрущенка. – 2-е вид.; доп. перероб. – к. : 
вид-во нПУ ім. М. П. драгоманова, 2009. – 407 
с. – (Сер. «вчені нПУ ім. М. П. драгоманова»; Сер. 
«до 175-річчя нПУ імені М. П. драгоманова»).

4. національний педагогічний університете 
імені М. П. драгоманова: 1834 – 2004 : історія: 
Сьогодененя: Перспективи / в. П. андрущенко, 
г. і. волинка, н. г. Мозгова та ін. – к. : навч. 
книга, 2005. – 255 с. – С. 242 – 253.

5. М а р т ы н е н к о  о. г. научное наследие 
а. в. лыкова (к 90-летию со дня рождения) / 
о. г. Мартыненко // инж.-физ. журн. – 2000. – 
т. 73. – № 5.

6. Мартыненко о. г. к 100-летию со дня рож-
дения а. в. лыкова. науч. наследие / о. г. Мар-
тыненко // там же. – 2010. – т. 83. – № 4.

56


