ХРОНIКА, БIБЛIОГРАФIЧНА IНФОРМАЦIЯ, ПЕРСОНАЛIЇ

ВIКТОР ГРИГОРОВИЧ БАР’ЯХТАР
(до 85-рiччя вiд дня народження)

9 серпня цього року виповнюється 85 рокiв Вiктору Григоровичу Бар’яхтару – видатному українському вченому, вiдомому блискучими результатами в галузi теоретичної фiзики, фiзики магнiтних
явищ, фiзики твердого тiла, екологiчних проблем,
пов’язаних з Чорнобильською аварiєю, а також у
галузi ядерної енергетики та ядерного роззброєння. Талановитий органiзатор науки. Йому належать бiльше 300 наукових праць, в тому числi 30
монографiй, 5 пiдручникiв з фiзики, з них 2 – для
вищих навчальних закладiв, 3 – для шкiл. Роботи
В.Г. Бар’яхтара широко цитуються (3211 посилань
без автоцитувань). У середньому одна наукова робота цитується 11 разiв, h-index: 28.
Вiктор Григорович Бар’яхтар розпочав наукову
дiяльнiсть 1954 року у Харковi пiд керiвництвом
видатного представника харкiвської школи теоретичної фiзики академiка О.I. Ахiєзера, який вже
тодi був добре вiдомий свiтовiй науковiй спiльнотi. Першi роботи Вiктора Григоровича Бар’яхтара
присвяченi розрахункам процесiв випромiнювання
𝛾-квантiв, що виникають при зiткненнi електронiв з ядром, а також питанням поляризацiї вакууму. Цi роботи були виконанi в ХФТI. Вони давали
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розв’язок однiєї з найважливiших на той час задач
квантової електродинамiки.
Далi була наполеглива робота над багатьма
проблемами теоретичної фiзики. Зупинимось на
основних наукових проблемах, над якими працював В.Г. Бар’яхтар.
У 1955 роцi О.I. Ахiєзер очолює наукову групу, до якої входять В.Г. Бар’яхтар та С.В. Пелетмiнський, з метою вирiшення трьох наукових
проблем: а) побудова феноменологiчної теорiї феромагнетизму; б) побудова теорiї релаксацiйних
явищ у феромагнетиках i в) дослiдження взаємодiї
мiж звуковими коливаннями та звуковими хвилями. При вирiшеннi першої проблеми вперше була
отримана формула для потокiв енергiї i iмпульсу у феромагнетицi та була сформульована умова
для визначення величини намагнiченостi в основному станi, а також додано новий релаксацiйний
член до рiвняння Ландау–Лiфшица. При цьому
природним чином виникала змiна величини вектора намагнiченостi. Щодо другої проблеми, то були
дослiдженi процеси релаксацiї у магнiтнiй та ґратковiй пiдсистемах та процеси взаємодiї мiж ними. Було показано, що найповiльнiшим процесом
є процес релаксацiї, пов’язаний з обмiном мiж фононами та спiновими хвилями. При дослiдженнях
третьої проблеми було встановлено можливiсть перетворення звукових хвиль у спiновi та навпаки,
що стало основою для створення лiнiй затримки
радiосигналiв.
Наступним завданням, над вирiшенням якого
працювала ця наукова бригада, стало дослiдження процесiв у плазмi за наявностi зовнiшнього магнiтного поля. До колективу був запрошений спецiалiст з фiзики плазми В.Ф. Алексiн. Було вiдкрито новий механiзм релаксацiї у плазмi та визначенi умови, у яких випадках вiн є головним.
При дослiдженнi квантових потокiв електрики та
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тепла у металах були визначенi умови вiдновлення симетрiї коефiцiєнтiв тепло- та електропровiдностi. Ця робота мала великий науковий iнтерес,
оскiльки вперше були введенi оператори потокiв
електрики та тепла. Необхiдно зазначити, що створений науковий колектив: А.I. Ахiєзер, В.Г. Бар’яхтар та С.В. Пелетмiнський успiшно пропрацював бiльше 16 рокiв. За цикл робiт з магнiтоакустичного резонансу (взаємодiя спiнових та акустичних хвиль) колектив отримав Державну премiю
УРСР.
У сiмдесятi роки М.В. Чьоткiн зi спiвробiтниками пiд час дослiджень спостерiгали ефект рiзкого зростання коефiцiєнта гальмування доменних
меж зi швидкiстю звуку. Коли ж швидкiсть доменних меж перевищувала швидкiсть звуку, коефiцiєнт гальмування повертався до свого попереднього значення. Пояснення цьому явищу було надано В.Г. Бар’яхтаром та Б.О. Iвановим. Вони показали, що механiзмом, який визначає особливостi
коефiцiєнта гальмування, є своєрiдне когерентне
випромiнювання звуку доменної межi скiнченної
товщини при збiговi швидкостей доменної межi та
швидкостi звуку.
На початку сiмдесятих рокiв В.Г. Бар’яхтар зi
своїми учнями на запрошення директора ДонФТI академiка О.О. Галкiна переїхали на роботу до Донецька з метою розвитку робiт у галузi теоретичної фiзики та теорiї магнiтних явищ.
В цей час активiзувались дослiдження з фiзики
цилiндричних магнiтних доменiв (ЦМД). Iнтерес
до цих доменiв полягає у тому, що на їх основi
можна було вперше створити пристрої, за допомогою яких можна було записувати та передавати iнформацiю без механiчних перемiщень плiвки. Ще пiд час перебування у Харковi В.Г. Бар’яхтар зi своїми учнями В.В. Ганном та Ю.I. Горобцем виконали двi роботи з дослiдження властивостей цих особливих магнiтних доменiв, що iснують
у матерiалах з великою магнiтною анiзотропiєю.
У Донецьку В.Г. Бар’яхтар разом з Ю.I. Горобцем активно продовжують цi дослiдження. Вони
вiдкрили фазовий перехiд у гексагональнiй ґратцi зi змiнами параметрiв ґратки, але без змiни
симетрiї. Згодом Ю.I. Горобцю з учнями вдалось
спостерiгати цей фазовий перехiд експериментально. Одною з проблем практичного використання
ЦМЦ було виготовлення якiсних плiвок. До роботи з контролю якостi таких плiвок на виробниISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2015. Т. 60, № 8

цтвi було залучено багато робiтниць. В.Г. Бар’яхтар та Ю.I. Горобець запропонували контролювати якiсть плiвок за допомогою резонансних властивостей. Пiсля серiї лабораторних перевiрок цей
метод був впроваджений у виробництво, що рiзко збiльшило продуктивнiсть працi та якiсть контролю, вивiльнивши таким чином велику кiлькiсть
робiтниць.
Проблема розв’язання нелiнiйних рiвнянь була i
залишається однiєю з центральних проблем теоретичної фiзики. До середини 70-х рокiв було з’ясовано основнi властивостi нелiнiйних утворень, що
отримали назву солiтонiв. Цi квазiчастинки мали
властивостi, якi радикально вiдрiзнялись вiд звичайних частинок та iнших квазiчастинок, а саме
при їх зiткненнi швидкостi солiтонiв не змiнюються, а їхнi координати змiнюються стрибком, у
той час як для звичайних частинок рiзко змiнюються iмпульси частинок i майже не змiнюються
їх координати. В.Г. Бар’яхтаром, I.В. Бар’яхтаром
та Л. Економу вперше у свiтовiй лiтературi було
перебудовано iнтеграл зiткнень та знайдено потiк
ентропiї. Ця робота поклала край iдейним труднощам кiнетики солiтонiв.
Викладацька дiяльнiсть
У науковiй школi Л.Д. Ландау суворо дотримувались правила: спiвробiтник вiддiлу повинен вести
викладацьку роботу. О.I. Ахiєзер також дотримувався цього правила, тож у 1959 роцi вiн доручає
В.Г. Бар’яхтару читати курс лекцiй з фiзичної кiнетики у Харкiвському унiверситетi. З тих пiр до
2012 року В.Г. Бар’яхтар блискуче читав лекцiї у
Харкiвському (1959–1972 рр.), Донецькому (1972–
1982 рр.), Київському (1983–1995 рр.) унiверситетах та у НТУУ “КПI” (1995–2012 рр.).
У Донецькому унiверситетi В.Г. Бар’яхтар починаючи з 1974 р. читає лекцiї з загальної фiзики,
якi i стали його улюбленим курсом лекцiй. На сьогоднi Вiктор Григорович є почесним доктором усiх
цих унiверситетiв.
Науково-органiзацiйна робота
У 1979 роцi В.Г. Бар’яхтара призначають керiвником Донецького наукового центру. Саме в
цей час i виявився його органiзацiйний талант.
На посадi керiвника Донецького наукового центру загальновизнаним досягненням Вiктора Гри-
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горовича було широке поєднання наукових робiт цiлої низки дослiдницьких органiзацiй вугiльної та металургiйної промисловостi та iнститутiв
Академiї наук УРСР, а також тiсна взаємодiя їх
з Донецьким та Луганським обласним керiвництвом, що надавало можливостi впровадження наукових розробок у промисловiсть. У подальшому В.Г. Бар’яхтар продовжує придiляти особливу
увагу науково-органiзацiйнiй дiяльностi: у 1982 роцi його обирають академiком-секретарем Вiддiлення фiзики та астрономiї АН УРСР, у 1991 роцi –
вiце-президентом НАН України.
На посадi академiка-секретаря Вiктор Григорович органiзує тiсне спiвробiтництво з Вiддiленням фiзики та астрономiї АН СРСР та обговорення на засiданнях вiддiлення наукових досягнень всiх iнститутiв, що входять до складу вiддiлення.
На посадi вiце-президента НАН України головна увага В.Г. Бар’яхтара придiлялась проблемам
лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС, а також створенню низки органiзацiй, iнститутiв та факультетiв рiзних наукових напрямiв: Iнституту радiоастрономiї НАНУ у м. Харковi, Iнституту прикладної фiзики НАНУ у Сумах, Iнституту електронної фiзики в Ужгородi, а також Фiзикоматематичного факультету у КПI та кафедри математичної фiзики у КНУ iм. Т. Шевченка. З 1985
по 1989 рр. В.Г. Бар’яхтар обiймає посаду директора Iнституту металофiзики АН України, а з 1995
до 2015 рр. – вiн очолював створений ним Iнститут
магнетизму НАНУ i МОНУ.
ЧАЕС, атомна енергетика
та роззброєння
З перших днiв аварiї на ЧАЕС В.Г. Бар’яхтар
активно пiдключився до роботи з лiквiдацiї наслiдкiв цiєї техногенної катастрофи, придiляючи
дуже багато часу i сил цiй проблемi аж до 1998
року. Наукова та науково-органiзацiйна робота з
лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС досить докладно наводиться у трьох колективних монографiях, де В.Г. Бар’яхтар є головним редактором
(зам. головного редактора Г.I. Пальшин), виданих
українською, росiйською та англiйською мовами
(остання широко вiдома у США та країнах Захiдної Європи). Також з проблем лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи В.Г. Бар’яхтаром
була зроблена доповiдь в ООН. З багатьма допо-
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вiдями виступав В.Г. Бар’яхтар на рiзних мiжнародних конференцiях, присвячених лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС.
Тривалий час Вiктор Григорович був радником
президентiв України Л.М. Кравчука та Л.Д. Кучми з питань атомної енергетики та ядерної зброї.
Вiн брав активну участь у переговорах, що стосувалися вiдмови України вiд ядерної зброї та стратегiчних наступальних озброєнь. Зазначимо, що
саме розрахунки В.Г. Бар’яхтара дозволили вiдновити перемовини, якi зайшли у глухий кут з причини неможливостi оцiнити кiлькiсть та вартiсть
збройного урану.
Рiзнопланова, активна та плiдна дiяльнiсть
В.Г. Бар’яхтара отримала заслужене визнання. У
1978 р. за науковi заслуги вiн був обраний академiком АН УРСР, вiн є лауреатом Мiжнародної
премiї iм. М.М. Боголюбова Об’єднаного iнституту ядерних дослiджень (Дубна, Росiя), премiї
iм. Л.Д. Ландау iталiйського фiзичного товариства, премiї Мiжнародної федерацiї вчених i Наукового католицького фонду Святого Валентина
(Iталiя), Римський папа Iоанн Павло Другий нагородив його своїм пам’ятним знаком за роботи з подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, йому тричi присуджували Державнi премiї України: в 1972 та 1986 рр. – у галузi науки та технiки, в 1999 р. – у галузi екологiї.
В.Г. Бар’яхтар – Заслужений дiяч науки i технiки України та лауреат премiй iм. К.Д. Синельнiкова, iм. Н.М. Крилова, iм. М.М. Боголюбова
та iм. С.I. Пекаря НАН України. Вiктор Григорович є Героєм України, нагороджений орденом Трудового Червоного прапора, орденом Ленiна, орденом Ярослава Мудрого V ступеня, Золотою медаллю iм. В.I. Вернадського НАН України, Золотою медаллю iм. К.Д. Ушинського НАПН України
та є повним кавалером ордена “За заслуги”. Вiн –
один iз засновникiв i перший президент Українського фiзичного товариства, протягом багатьох
рокiв був головою постiйно дiючої комiсiї Президiї НАН України з питань Чорнобильської катастрофи, радником Президента України з питань
атомної енергетики та ядерної зброї. У 2003 р.
Вiктор Григорович Бар’яхтар обраний почесним
членом Європейського фiзичного товариства, почесним академiком Нацiональної Академiї педагогiчних наук України. Вiн також обраний почесним
доктором Київського нацiонального унiверситету
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iм. Тараса Шевченка, Нацiонального технiчного
унiверситету України “КПI”, Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна, Нацiонального педагогiчного унiверситету iм. М.П. Драгоманова, Донецького нацiонального унiверситету, Схiдноукраїнського нацiонального унiверситету iм. В.I. Даля, Прикарпатського нацiонального
унiверситету iм. Василя Стефаника та Одесько-
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го нацiонального унiверситету iм. I.I. Мечникова, Iнституту теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова та Iнституту металофiзики iм. Г.В. Курдюмова.
М.С. БРОДИН, А.Г. ЗАГОРОДНIЙ,
А.Г. НАУМОВЕЦЬ, В.М. ЛОКТЄВ,
С.В. ПЕЛЕТМIНСЬКИЙ, Б.О. IВАНОВ,
Ю.I. ГОРОБЕЦЬ, I.В. ЛЕЖНЕНКО
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