
6 – 25 серпня 2016 року в Державній науково-технічній бібліотеці України  

проходитиме виставка видань з фонду бібліотеки,  присвячена  Борису Георгійовичу 

Лазарєву – видатному фізику, академіку АН УРСР, заслуженому діячу науки УРСР. 

 

                                                             

 «Мені невідомо, чим керуються ті, 

хто зневажає сьогодні інтереси науки, 

але точно відомо, що вони мислять 

украй примітивно. 

Без науки нашій країні не стати в один 

ряд із розвиненими                                  

країнами світу, тобто не повернутися 

на те місце, яке донедавна ми займали». 

 

Борис Георгійович Лазарєв народився 6 серпня 

1906 року в родині приходського священика в 

селі Миропілля (нині – Краснопільський район, 

Сумської області). Закінчив церковно-приходську школу, навчався в Білгородській 

гімназії,  працював помічником на пасіці.   1920-1923 роки – семирічна школа (м. Юзівка). 

Одночасно працював розсильним, рахівником. Пізніше навчався в фабрично-заводському 

училищі. 

1930 року закінчив Ленінградський політехнічний інститут  – з третього курсу навчання 

працював в лабораторії інфрачервоних хвиль. Впродовж 1932-1937 років брав участь у 

створенні Уральського фізико-технічного інституту, займався організацією кріогенної 

лабораторії. З 1937 року наукове життя Б.Г. Лазарєва пов’язане з  Харківським фізико-

технічним інститутом АН УРСР, де очолював відділ фізики твердого тіла 

і конденсованого стану речовини, відділ фізики низьких температур, а також обіймав 

посаду заступника директора інституту. У 1936 році  спільно з  Л. Шубніковим відкрив 

ядерний парамагнетизм, що увійшов до підручників з фізики (праця «Магнітний момент 

протона»), 1938 – явище надтекучої плівки гелію-II. За поданням академіка Йоффе,       

Б.Г. Лазарєву присуджується без захисту вчене звання кандидата фізико-математичних 

наук. Протягом 1949-1951 років спільно з  Б. Вєркіним  досліджував квантові осциляції 

магнітної сприйнятливості багатьох металів. 

Серед видатних технічних розробок Б.Г. Лазарєва – спосіб отримання високих тисків 

при наднизьких температурах, так  званої «льодової бомби» (спільно з Л. Кан, 1939-1944), 

методика розділення ізотопів гелію (1950). Розроблені  Б.Г. Лазарєвим і його колегами 

високовакуумні кріоконденсаційні та кріоадсорбційні насоси (1957-1959), надпотужні 

соленоїди з рекордними значеннями магнітних полів (1968-1973), апаратура і ефективна 

методика одержання температур, нижчих за 1 К, широко використовуються у вакуумній 

і кріогенній техніці. 

Б.Г. Лазарєв був талановитим педагогом, заснував наукову школу українських фізиків і 

 виховав цілу плеяду послідовників – продовжувачів своєї справи, серед яких відомі імена: 

 Б. Веркін, О. Галкін, Є. Боровик, І. Дмитренко, В. Хоткевич, Й. Гіндін, Б. Єсельсон. Уже 

за життя він здобув широке наукове визнання. У 42 роки  став членом-кореспондентом 

АН УРСР, а в 45 – академіком, лауреат двох Державних премій (1951 р., 1982 р.). 

Помер Борис Георгійович Лазарєв 20 березня 2001 року, не доживши кількох 

місяців до свого 95-річчя. 

В експозиції представлені книги, наукові збірники, періодичні видання про життя і 

творчість видатного українського вченого, патріарха в галузі фізики низьких температур. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%28%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82

