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Вступне слово

У другiй половинi сорокових рокiв минулого столiття в Українi вiдбувся
справжнiй вибух природних здiбностей i прагнень молодi до навчання i нау-
ки. З вiйни повернулись переможцi. Повстанський нацiональний рух пробу-
див у суспiльствi усвiдомлення нацiональної гiдностi. Унiверситети заповни-
лись мужньоюмолоддю, спраглою до знань. У п’ятдесятих, як результат упер-
того й успiшного навчання, кафедри унiверситетiв зайняли молодi спецiалi-
сти, здатнi розв’язувати складнi науковi задачi, зокрема, в царинi теоретичної
фiзики. Так сталося, що наприкiнцi шiстдесятих кафедрi теоретичної фiзики
Львiвського унiверситету випала мiсiя активно включитися у процес творе-
ння першого на Захiднiй Українi академiчного пiдроздiлу— вiддiлу вiд київ-
ського Iнституту теоретичноїфiзикиАкадемiї наукУРСР.Натойчас виклада-
чi кафедри теоретичної фiзики Львiвського державного унiверситету (ЛДУ)
мали вагомi здобутки, їхнi науковi результати були вiдомi як у Радянському
Союзi, так i в Європi та США.

У тi часи, та i зараз, дуже важливо належати до певної науковоїшколи.Ми
належали до школи академiка Боголюбова. Ця належнiсть виникла спонтан-
но, не з особистого знайомства. Воно прийшло пiзнiше.Ця належнiсть вини-
кла з глибокого опрацювання монографiї М.М. Боголюбова «Проблемы ди-
намической теории в статистической физике», яка була опублiкована в 1946
роцi, а мною вивчена в 1949. У цiй монографiї М.М. Боголюбов робив наго-
лос на тiй особливостi, що в кожнiй фiзичнiй задачi (а всi вони є наближе-
ними) необхiдно знати, який малий параметр притаманний цiй задачi. Бого-
любов вперше показав, що системi заряджених частинок вiдповiдає розклад
за плазмовим параметром. Мною було доведено, що розклади за плазмовим
параметром розходяться, чого вiн сам не знав. I продемонстрував йому це в
Москвi на кафедрi теоретичної фiзики МДУ. Вiн схвалив цi результати i з то-
го почалося трудове i дружнє знайомство кафедри теоретичної фiзики ЛДУ,
а згодом вiддiлу СТеКС, вiддiлення статистичної фiзики i нарештi Iнституту
фiзики конденсованих систем зМиколоюМиколайовичем Боголюбовим.Се-
ред вчених є життєвий вислiв «пiд яким дахом працюєш». Так от, наш вiддiл,
вiддiлення та iнститут працювали i працюють пiд дахом Боголюбова. Нами
були створенi потужнi методи дослiдження рiзних агрегатних станiв речови-
ни, побудовано оригiнальнi методи математичних розрахункiв на множинах
колективних коливань густин i зарядiв,побудовано теорiюелектролiтiв, ство-
рено оригiнальний спосiб розрахунку поведiнки речовини при наднизьких
температурах, коли ефекти взаємодiї є бiльш важливими, нiж ефекти, поро-
дженi кiнетичною енергiєю, методи вторинного квантування у складних за
симетрiєю системах.
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Тепер я стаю переконаним, наскiльки корисним для керiвника академi-
чної наукової установи є викладання основних курсiв студентам унiверсите-
ту i приймання в них рiчних екзаменiв iз вiдповiдного курсу. Екзаменуючи,
маєш можливiсть познайомитися з найбiльш здiбними студентами, в єство
яких увiйшло розумiння сутностi предмету лекцiй i воно стало ще однiєю зi
складових розвитку їхньої фаховостi. Я мав приємнiсть на iспитах слухати
багато чудових вiдповiдей, але до сьогоднi пам’ятаю двi — рiзнi за своєю по-
будовою, але обидвi глибокi, блискучi вiдповiдi: Олега Держка, який зараз як
доктор наук керує великим вiддiлом квантової статистики в нашому Iнститу-
тi, та IгоряМриглода, який у статусi академiка перейняв вiд мене керiвництво
Iнститутом. Останнiй був незмiнним старостою академiчної групи фiзикiв-
теоретикiв, спокiйним, врiвноваженим i доброзичливим.

Iз тих ста семи кандидатiв i двадцяти семи докторiв наук, якi захистили-
ся у нас (з них майже половина— до середини дев’яностих) я би хотiв наве-
сти один приклад наукового зростання, при чому приклад нетиповий.Мова
йде про Мирослава Головка, колись скромного тихого хлопчину, випускника
Iвано-Франкiвського педiнституту, який, вступаючи до аспiрантури, не мав
можливостi прослухати унiверситетськi курси теоретичної фiзики. Iз вро-
дженою любов’ю до фiлософiї та фiзики, захистивши кандидатську дисер-
тацiю у 1970-му, докторську— в 1981-му, перейняв на себе роботу над тео-
рiєю електролiтiв. Разом з Юрiєм Калюжним, зараз доктором фiз.-мат. наук,
професором, Орестом Пiзiо, який зараз обiймає постiйну позицiю в Унiвер-
ситетi Мехiко, Василем Височанським, зараз професором, довголiтнiм пер-
шим проректором Львiвського унiверситету iменi Iвана Франка, Iгорем Про-
цикевичем, зараз кандидатом фiз.-мат. наук, директором Уарнету— одного
з найбiльших провайдерiв iнтернету в Українi, Iваном Куриляком, кандида-
том фiз.-мат. наук, доцентом Львiвської полiтехнiки, кандидатом фiз.-мат. на-
ук Євгеном Сов’яком, кандидатом фiз.-мат наук Андрiєм Коваленком, зараз
керiвником лабораторiї в Нацiональному iнститутi нанотехнологiй в Кана-
дi, та ще багатьма iншими створено унiкальну потужну теорiю сумiшей ней-
тральних i заряджених частинок. Книжка Мирослава Головка «Статистиче-
ская теория классических систем взаимодействующих частиц», в якiй я на-
писав тiльки один роздiл про метод колективних змiнних, стала настiльною
книгою та основним джерелом усiх головних методiв розрахунку термодина-
мiчних властивостей рiдин та розчинiв.

Iнший приклад, коли випускник кафедри теоретичної фiзики Львiвсько-
го унiверситету, згодом аспiрант професора Дмитра Зубарєва вМосквi, зараз
доктор фiз.-мат наук, професор, завiдувач вiддiлу теорiї м’якої речовиниМи-
хайло Токарчук привнiс сюди, в Iнститут, сучаснi методи розрахункiв нерiв-
новажних процесiв.А доктор фiз.-мат. наук Iгор Омелян створив оригiнальнi
пакети програм, що моделюють поведiнку i властивостi рiдин i бiологiчних
систем. Перебуваючи в групi Михайла Токарчука у спiвпрацi з академiком
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IгоремМриглодом була розрахована летучiсть радiоактивного субмiкронно-
го пилу, утвореного на територiї пiсляаварiйної Чорнобильської АЕС,що ста-
ло однiєю з вагомих пiдстав для побудови сучасного укриття над зруйнова-
ним четвертим енергоблоком. Завдяки цим розробкам ми заробили кошти
вiдМНТЦ «Укриття», за якi Iнститут змiг побудувати найпотужнiший на той
час в Українi розрахунковий кластер.Показово,щоцей кластер сконструюва-
ли i запустили в дiю власними зусиллями працiвники пiд керiвництвом щой-
но прийнятого до Iнституту випускника кафедри теоретичної фiзики Тараса
Пацагана.

Можна годинами писати i перераховувати науковi досягнення працiвни-
кiв Iнституту. Значна частина їх подана в оглядових статтях у цiй книзi.

П’ятдесят рокiв наукового зростання колективу, якi сьогоднi ми вiдзна-
чаємо, можуть бути прикладом громадянського сприяння природному зро-
станню наукових талантiв українського суспiльства. Починаючи вiд первин-
ного стану,що складався з керiвника та секретарки вiддiлу, кожного року сю-
ди вливалися випускники, найбiльш освiченi на фiзико-математичному фа-
культетi та й в унiверситетi, здiбнi i спроможнi до наполегливої нелегкої працi
фiзика-теоретика, сильнi тiлом i життєрадiснi духом. Це сприяло як постiй-
ному кiлькiсному зростанню вiддiлу до вiддiлення, а згодом— до Iнституту,
так i кiлькiсному та якiсному зростанню числа студентiв в унiверситетах,що
бажали навчатися на кафедрi теоретичної фiзики.

Зараз наступає час змiни поколiнь. До слова i влади приходить молодь,
вже навчена, самовпевнена у своїх знаннях,що налагодила спiвпрацю з лабо-
раторiями всього свiту, йдучи географiчними меридiанами вiд Японiї через
Азiю, Європу до Бразилiї, США i Канади.

Тут варто згадати про спонтанно впроваджуванi в нас регламенти i нави-
ки розумної поведiнки. Кожен спiвробiтник вiддiлу чи вiддiлення свого часу
призначався заступником керiвника термiном на один рiк— вiд вересня до
вересня. В результатi панувала атмосфера взаємної поваги i, навiть, слухня-
ностi. I велика, на жаль, помилка сталася тодi, коли ця послiдовнiсть зупини-
лася на найбiльш здiбному заступниковi.Обов’язком кожного новоприбуло-
го аспiранта була чистота аудиторної дошки, наявнiсть крейди, змочена чи-
ста ганчiрка чи губка. Виступи на семiнарах могли перериватися запитання-
ми для з’ясування змiсту.Працiвники, старшi за часом перебування у вiддiлi,
мали розумiти змiст кожної доповiдi.Тодi, як i тепер,ми всi були i є достатньо
веселi, щоб вiдзначити з горiлкою день народження кожного спiвробiтника i
достатньо обережнi та уважнi, щоб не говорити зайве. За радянських часiв у
вiддiлi не було «українського буржуазного нацiоналiзму», адже всi були укра-
їнцi.А чому тiльки українцi — бо вони були найздiбнiшi серед тих випускни-
кiв, якi хотiли працювати в науцi.

I все таки ще про важливу для кожного Iнституту проблему, зв’язок iз дi-
ючою владою. Тут вирiшувалася одна з найсуттєвiших проблем—житло для
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чоловiкiв, якi одружувалися i створювали родину. Нам це вдавалося. Вдава-
лося тому, що керiвники мiста нам по-людськи сприяли. Тому Iнститут був
майже чоловiчим, оточений сiм’ями, якi любили нас.

Шановний читачу цiєї книги. Тут тiльки штрихами описана праця всьо-
го колективу Iнституту. Колективу цiлком самодостатнього, колективу про-
фесiоналiв з актуальних проблем фiзики, математики, бiологiї, органiзацiї та
управлiння. Колективу, який володiє математикою ймовiрностей ключових
проблем природи i суспiльства.

Львiв, вересень 2019 року

Iгор Юхновський,
академiк НАН України



Iнститут фiзики конденсованих систем НАН
України:штрихи до iсторiї становлення i
розвитку

Iгор Мриглод, Олександр Iванкiв

Iнститут фiзики конденсованих систем (IФКС) НАН України офiцiйно
розпочав своє лiточислення 7 вересня 1990 року. У цей день було прийнято
вiдповiдне рiшення Президiї АН УРСР— постанова№ 213 «Про створення у
м.Львовi Iнститутуфiзики конденсованих системАНУРСР».Проте цейфакт
далеко не повно вiдображає реальну iсторiю творення колективу,що має ни-
нi заслужений авторитет не лише в Українi, але є добре знаним далеко за її
межами.

Початки i вiддiл СТеКС

Рис. 1. I.Р. Юхнов-
ський. Фото з особо-
вої справи. 1969

Фактичний лiтопис колективу Iнституту фiзики кон-
денсованих систем НАН України розпочався у трав-
нi 1969 року, коли у Львовi було засновано вiддiл ста-
тистичної теорiї конденсованих систем (СТеКС) київ-
ського Iнституту теоретичної фiзики (IТФ)АНУРСР,
створеного три роки перед тим. Завiдувачем вiддiлу
СТеКС став I.Р. Юхновський, молодий доктор фiз.-
мат. наук, професор i на той час завiдувач кафедри
теоретичної фiзики Львiвського державного унiвер-
ситету iм. I.Я. Франка, яскравий представник школи
академiка М.М. Боголюбова.

Iдея створення вiддiлу стала природнiм продов-
женням спiвпрацi I.Р. Юхновського з академiком
М.М. Боголюбовим, органiзатором i першим дире-
ктором IТФ, та представниками його наукової шко-
ли. Органiзацiйно започаткування вiддiлу було iнi-
цiйоване професором А.Ф. Лубченком, унiверситет-
ським однокурсником I.Р.Юхновського, i вiдбувалося за активної пiдтримки
М.М. Боголюбова.

Iснує декiлька факторiв, якi важливi для розумiння обставин створення
вiддiлу СТеКС у Львовi. Перший стосується ситуацiї, котра склалася пiсля
звiльнення вiд нiмецької окупацiї i була типовою не лише для Львова, але й
iнших мiст Захiдної України, де iснували центри унiверситетської науки та

9
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Рис. 2. В Iнститутi теоретичної фiзики. Злiва направо: I.Р. Юхновський,
В.П.Шелест,М.М. Боголюбов. Початок 1970-их

заклади вищої освiти. За роки вiйни вони втратили практично весь викла-
дацький корпус (переважно поляки та євреї), який забезпечував навчальний
процес i проводив дослiдження. Змушена була емiгрувати i частина мiсцевих
нацiонально-свiдомих кадрiв, котрi мали високу фахову пiдготовку. Згадає-
мо, для прикладу, долю Наукового товариства iменi Шевченка (НТШ), яке
стало прототипом першої української академiї наук: у 1940 роцi пiсля вступу
радянських вiйськ у Львiв НТШ було заборонене, його музеї та колекцiї роз-
членованi мiж рiзними установами, окремi дiячi репресованi, а деякi з них
знищенi фiзично. Пiсля окупацiї розпочався новий етап i суттєву допомогу
тут надали кадри, скерованi зi сходу. Був серед них i Абба Юхимович Глау-
берман, випускникОдеського державного унiверситету, котрийпiсля захисту
кандидатської дисертацiї в Ленiнградi (керiвникЯ.I.Френкель), почав працю-
вати з 1948 року у Львовi як викладач фiзики. Саме пiд його керiвництвом,
вперше почувши про новi методи в статистичнiй фiзицi, котрi запропонував
М.М. Боголюбов у своїх знаменитих «Проблемы динамической теории в ста-
тистической физике» (1946 р.) та «Лекцiї з квантової статистики» (1949 р.),
Iгор РафаїловичЮхновський розпочинав свої науковi студiї. Вiдповiдно, вiд-
дiл СТеКС став першим академiчним пiдроздiлом у галузi фiзики, що виник
у Захiднiй Українi.

Другий фактор стосується уже iсторiї становлення i розвитку фiзики кон-
денсованої речовини у свiтi загалом. Сам термiн як об’єднуюча назва цiлої
низки iнших напрямкiв дослiджень iз фiзики, якi сформувалися ранiше, по-
чав активно використовуватися в науковiй лiтературi з середини минулого
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Рис. 3. В.С.Мiлiянчук,М.М. Боголюбов, А.Ю. Глауберман бiля входу до фiзи-
чного факультету Львiвського унiверситету (середина 1950-их рокiв).

столiття. Вперше в назвi наукового пiдроздiлу термiн використав Фiлiп Ан-
дерсон, Нобелiвський лауреат iз фiзики в 1977 роцi, та його колега Волкер
Гайне, змiнившиназву своєї групи уКавендишськiй лабораторiї Унiверситету
Кембрiджа з теорiї твердого тiла на теорiю конденсованої речовини. Вiдбуло-
ся це в 1967 роцi, тобто за два роки до створення вiддiлу СТеКС.Отже, поява
цього академiчного пiдроздiлу в Українi, де зусиллями академiка Боголюбо-
ва наприкiнцi 50-х — початку 60-х рокiв минулого столiття були закладенi
основи новiтньої статистичної фiзики, з актуальною тематикою «фiзика кон-
денсованої речовини», цiлком виправдана в науковому планi.

I третiй фактор— чисто людський. У 1966 роцi Iгор Рафаїлович захистив
докторську дисертацiю.Ним уже був сформульований новий i потужний ме-
тод дослiдження багаточастинкових систем — метод колективних змiнних,
що дозволяв математично строго перейти вiд простору iндивiдуальних коор-
динат частинок до змiнних, якi описують колективнi рухи.Цей метод вiдкрив
широкi перспективи для використання функцiональних iнтегралiв у стати-
стичнiй фiзицi i мав низку переваг у порiвняннi з iншими пiдходами. Для до-
слiдження квантових багаточастинкових систем було розвинуто метод змi-
щень i колективних змiнних. Цi оригiнальнi пiдходи творили фундамент для
вивчення цiлої низки актуальних проблем фiзики конденсованої речовини.
А головне була сильна мотивацiя: I.Р. Юхновський мав велику мрiю — ство-
рити потужну дослiдницьку групу у Львовi, з якою можна було б такого типу
проблеми розв’язувати ефективно. I головний акцент при цьому робився на
роботу зi здiбною молоддю.

На початках штат новоствореного вiддiлу складався з двох осiб— завiду-
вача та старшого лаборанта, i мiсцем його локацiї була кiмната на третьому
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поверсi будинку на вул. Драгоманова, 19, де розмiщувалася кафедра теорети-
чної фiзики ЛДУ. Згодом до роботи у вiддiлi почали активно залучатися тала-
новитi студенти, найздiбнiшi випускники фiзичного факультету та аспiранти
кафедри теоретичної фiзики ЛДУ iм. I.Я.Франка.Ширшою ставала тематика
дослiджень, що виливалося в постановку нових наукових задач. При цьому
Iгор Рафаїлович вважав,що оскiльки Львiв на той час був далеко вiддалений
вiд свiтових наукових центрiв, то науковi задачi, якi ставляться перед молоди-
ми спiвробiтниками, не можуть бути легко розв’язуваними. Величезна увага
придiлялася роботi в групi та науковим дискусiям. Так, для прикладу, до 1990

Рис. 4.Наукова дискусiя у вiддiлiСТеКС [примiщення на вул. Радянськiй (ни-
нi — Винниченка), 32]. Злiва направо: З. Гурський, П. Костробiй, Р. Леви-
цький, С. Баран, I.Юхновський, I. Вакарчук,М. Ваврух. 1971

року тут вiдбулося бiльше тисячi наукових семiнарiв, до участi в яких запро-
шувалися вченi з iнших дослiдницьких центрiв.Необхiдним елементом стало
знайомство з досягненнями iноземних колег.Апробацiя отриманих результа-
тiв обов’язково супроводжувалася виступами на конференцiях у Києвi, Мо-
сквi, Дубнi, Харковi та iнших мiстах iз розвинутою науковою iнфраструкту-
рою. За такими принципами закладалися основимайбутньої науковоїшколи.

Тодi ж почало активно розвиватись i мiжнародне спiвробiтництво. При
переходi з унiверситету в Академiю наук I.Р. Юхновський зберiг тiснi кон-
такти з фiзиками-теоретиками Ростокського унiверситету В. Ебелiнгом та
Г. Кельбґом. Мали мiсце науковi вiзити, довгостроковi стажування, спiльне
керiвництво пiдготовкою дисертацiй. Зокрема в Українi проходили стажува-
ння Х. Хейтцхейм, Г. Крiнке, Н. Альберендт. Згодом пiдписали двостороннiй
договiр з унiверситетом Ростока (НДР). Iгор Рафаїлович також був науковим
керiвником аспiрантiв з Єгипту М. Габашi та А.Фарука, якi успiшно захисти-
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Рис. 5.Дискусiя на семiнарi вiддiлуСТеКС.Бiля дошки:М.Ваврух, I.Вакарчук,
I.Юхновський, В. Височанський. Початок 1970-их

Рис. 6. Пiд час вiзиту до Ростока (НДР). Прогулянка I.Юхновського з В. Ебе-
лiнгом.На задньому планi Г. Кельбґ. Кiнець 1960-х

ли у Львовi свої кандидатськi дисертацiї.

У 1972 роцi I.Р. Юхновського обрано членом-кореспондентом АН УРСР
за спецiальнiстю «теоретична фiзика», що стало вагомим досягненням i пiд-
твердженням перспектив як самого вченого, так i очолюваного ним науково-
го пiдроздiлу. Першими аспiрантами I.Р.Юхновського в Академiї наук стали
Р.М. Петрашко, I.О. Вакарчук та П.П. Костробiй. Одночасно I.Р.Юхновський
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мав аспiрантiв у Львiвському унiверситетi, зокрема М.В. Вавруха та Ю.К. Ру-
давського, якi пiсля закiнчення аспiрантури також прийшли на роботу до
Львiвського вiддiлу IТФ. Iз розширенням змiнювалися мiсця розташування
вiддiлуСТеКС.Пiсля невеликих примiщень на вул.Драгоманова, 19 та вул. Ра-
дянськiй, 32 вiддiл отримав гарнi кiмнати на третьому поверсi будинку на вул.
Драгоманова, 14/16, де пропрацював до 1990 року. У вiддiлi панувала творча i
демократична, а разом iз тим— дуже вимоглива атмосфера. I.Р.Юхновський
як керiвникщоквартально проводив iндивiдуальне прослуховування кожно-
го спiвробiтника, причому робив це публiчно, що не давало можливостi нi-
кому розслаблюватися i разом iз тим здружувало науковий колектив. Кожен
знав про iншого, чим вiн займається i чого досягнув за останнiй час. Така си-
стема була дуже дiєвою i тривала до початку 1990-их рокiв.

Рис. 7. Працiвники вiддiлу СТеКС на терасi будинку на вул. Драгоманова,
14/16. Злiва направо: З. Гурський, П. Костробiй, О. Гонопольський, Н. Грив-
нак, I. Юхновський, М. Ваврух, I. Вакарчук, I. Куриляк, Р. Петрашко, М. Ко-
риневський, М. Козловський, Р. Левицький, П. Слободян, В. Височанський,
С. Баран. 1975

Одразу пiсля утворення вiддiлуСТеКСпiд керiвництвом I.Р.Юхновського
та за пiдтримкиМ.М. Боголюбова Львiв став мiсцем органiзацiї конференцiй
зi статистичної фiзики. Впродовж 1970–1982 рр. тут було органiзовано i про-
ведено п’ять конференцiй зi статистичної фiзики.

Львiв поступово утверджувався як провiдний центр зi статистичної фi-
зики не тiльки в Українi, але й в усьому колишньому СРСР.

Широко практикувалася серед спiвробiтникiв вiддiлу також практична
школа наукового керiвництва, громадської i науково-органiзацiйної робо-
ти. Старшi колеги мали завдання працювати з молодшими. На громадських
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Рис. 8. Четверта Робоча нарада зi статистичної фiзики. Злiва направо: В.Мо-
скаленко,В.Федянiн,С.Пелетмiнський, I.Юхновський,Й.Фiшер,Д.Петрина,
Р. Ґайда, Р. Левицький. 1973

Рис. 9. На Координацiйному семiнарi «Мембранне опрiснення i статистична
фiзика». Злiва направо:М. Головко, I.Юхновський.Ю. Рудавський, Є.Сов’як,
I. Куриляк, О. Пiзiо,М. Кориневський. Славськ. 1979

засадах заступниками керiвника вiддiлу, змiнюючи один одного, працюва-
ли З.О. Гурський, М.В. Ваврух, Р.М. Петрашко та I.О. Вакарчук; вченими се-
кретарями були Ю.К. Рудавський та М.Ф. Головко. У цьому питаннi позицiя
I.Р.Юхновського полягала в тому,щоб залучати якнайширше коло вчених до
науково-органiзацiйної роботи та мати необхiднi контакти з представника-
ми мiсцевої влади та працiвниками Президiї Академiї наук, без погодження
з якими в тi часи не приймалося жодне рiшення. Такий пiдхiд виховував у
науковцiв вiдчуття колективної вiдповiдальностi за успiх справи i, як згодом
показало життя, вiн виявився цiлком правильним i перспективним.

Упродовж першого десятилiття дiяльностi вiддiлу отримано цiлу низку
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вагомих результатiв. Iз застосуванням методу колективних змiнних до опи-
су iонно-дипольних систем вперше у свiтовiй науцi було побудовано мiкро-
скопiчну теорiю розчинiв електролiтiв, у якiй рiвноправно враховуються усi
взаємодiї мiж iонами електролiту та молекулами розчинника. Доведено, що
характер екранування електростатичних взаємодiй iонами iмолекулами роз-
чинника є принципово рiзним.Дослiдженофундаментальну рольмолекуляр-
ної пiдсистеми розчинника та природу явищ iонної сольватацiї, вперше за-
пропоновано їх кiлькiсний опис, вивчено механiзми утворення та специфiку
ближнього порядку в розчинах (I.Р.Юхновський,М.Ф. Головко).

Для опису квантових багаточастинкових систем запропоновано метод
змiщень i колективних змiнних, який виявився дуже ефективним при до-
слiдженнi фермi- та бозе-систем. Iз його використанням вперше побудова-
но кiлькiсну мiкроскопiчну теорiю рiдкого гелiю i отримано низку оригiналь-
них результатiв в електроннiй теорiї металiв (I.Р.Юхновський, I.О. Вакарчук,
М.В. Ваврух).

Рис. 10.Формули в чотири руки. I.Юхновський, I.Вакарчук.Середина 1970-их

У теорiї фазових переходiв i критичних явищ вперше з перших принци-
пiв показано, що поблизу критичної точки виникає особливий режим пове-
дiнки з новим типом симетрiї— симетрiя ренормалiзацiйної групи, що при-
зводить до унiверсальностi в поведiнцi рiзних систем, спiльними для яких є
лише певнi загальнi характеристики: вимiрнiсть простору, число компонент
параметра порядку, тип взаємодiй тощо (I.Р. Юхновський, Ю.К. Рудавський,
М.П. Козловський).

Утеорiї квантових багаточастинкових систем iз сильнимикороткосяжни-
ми кореляцiями розвинено пiдхiд, що ґрунтувався на базисному врахуваннi
короткодiї в рамках формалiзму вузлових операторiв (аналог операторiв Га-
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барда). Сформульовано оригiнальний варiант дiаграмної технiки Фейнмана
та запропоновано алгоритми розрахунку часових кореляцiйних функцiй та
динамiчних сприйнятливостей. Було продемонстровано ефективнiсть такого
пiдходу при описi явищ у кристалiчних сполуках iз перехiдними та рiдкiсно-
земельними елементами (I.В. Стасюк, П.М. Слободян).

Вперше запропоновано модельний псевдопотенцiал (Краско-Гурського)
електрон-iонної взаємодiї, який виявився надзвичайно ефективним при опи-
сi металiв i сплавiв (I.Р.Юхновський, З.О. Гурський).

Львiвське вiддiлення статистичної фiзики

Вiддiл мiцнiв кадрово: до 1980 р. було захищено 20 кандидатських та одна до-
кторська (I.О. Вакарчук став одним iз наймолодших докторiв наук на теренах
СРСР) дисертацiї. Завершив роботу над докторською дисертацiєю М.Ф. Го-
ловко. Це дозволило I.Р. Юхновському ставити питання про створення ще
двох наукових пiдроздiлiв, якими стали вiддiли теорiї розчинiв (завiдувач
М.Ф. Головко) i квантової статистики (завiдувач I.О. Вакарчук).

У цьому ж роцi було створене Львiвське вiддiлення статистичної фiзи-
ки IТФ АН УРСР, керiвник якого I.Р.Юхновський обiйняв одночасно посаду
заступника директора з наукової роботи Iнституту теоретичної фiзики АН
УРСР. Вiн мав свiй кабiнет у чудовому будинку IТФ наФеофанiї в Києвi, який
довго давав прихисток для працiвникiв Львiвського вiддiлення пiд час їхнiх
частихпоїздок доКиєва.Заступникамикерiвника вiддiлення булипослiдовно
I.О. Вакарчук таМ.А. Кориневський, вченим секретарем—Ю.К. Рудавський,
а потiм М.П. Козловський. У 1982 р. I.Р.Юхновського обрано академiком АН
УРСР за спецiальнiстю «теоретична фiзика». Пiд його керiвництвом одноча-
сно i паралельно розвивалися такi напрямки дослiджень, як теорiя розчинiв
електролiтiв,фiзика квантових багаточастинкових систем, теорiяфазових пе-
реходiв i критичних явищ.При цьому Iгор Рафаїлович як лiдер наукової шко-
ли завжди дотримувався принципу— вiддавати своїм учням ту наукову про-
блему, для якої на принциповому рiвнi знайдено шлях до її вирiшення, а са-
мому розпочинати нову задачу.

З 1980-х Львiвське вiддiлення статистичної фiзики виходить на мiжна-
родний рiвень в органiзацiї наукових конференцiй, зокрема зусиллями його
працiвникiв iз великим успiхом у Львовi пройшли Мiжнародна школа з фi-
зики iонної сольватацiї (1983), II Радянсько-iталiйський симпозiум iз матема-
тичних проблем статистичної фiзики (1985), Конференцiя з вибраних питань
статистичної фiзики (1987).

У 1982 р. виходить монографiя I.Р. Юхновського та М.Ф. Головка «Ста-
тистична теорiя класичних рiвноважних систем» (Київ, Наукова думка), яка
стала однiєю з перших у свiтовiй лiтературi, а згодом фактично класичним
пiдручником iз мiкроскопiчної теорiї рiдкого стану. В розвиток цiєї темати-
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ки шляхом поєднання методу колективних змiнних i базисного врахування
короткосяжних взаємодiй було побудовано груповi оптимiзованi розвине-
ння для термодинамiчних функцiй та функцiй розподiлу класичних систем
взаємодiючих частинок, що знайшли широке використання в теорiї рiдин i
розчинiв (М.Ф. Головко, I.Р. Юхновський, О.О. Пiзiо). Теорiю розчинiв еле-
ктролiтiв узагальнено на випадок просторово-обмежених систем— електро-
лiтичних плiвок i мембран. Показано, що через наявнiсть у напiвобмежених
системах сил електростатичного вiдображення, якi зумовлюють адсорбцiйнi
ефекти на поверхнi електролiту, ефекти екранування у просторово-неоднорi-
дних та об’ємних системах якiсно вiдмiннi. Вперше розроблено статистичну
теорiю зворотньоосмотичних процесiв розчинiв електролiтiв крiзь мембран-
нi структури для селективної фiльтрацiї розчинiв (I.Р.Юхновський,М.Ф. Го-
ловко,М.В. Токарчук, I.Й. Куриляк, Є.М. Сов’як, А.Ф.Коваленко).

Рис. 11. М.Ф. Головко виступає на семiнарi вiддiлення статистичної фiзики.
Злiва направо сидять: М. Козловський, З. Гурський, I. Юхновський, Г. Поне-
дiлок,Ю. Рудавський,М. Кориневський. Початок 1980-их

Серед iнших результатiв того перiоду вiдмiтимо такi. Вперше запропоно-
вано мiкроскопiчну теорiю фазових переходiв у тривимiрних системах, яка
дозволяє отримувати явнi аналiтичнi вирази для основнихфiзичних характе-
ристик в околi переходу, як унiверсальних (критичнi показники), так i неунi-
версальних (температура фазового переходу, теплоємнiсть, сприйнятливiсть
тощо). Теорiя була застосована до вивчення критичної поведiнки у рiзнома-
нiтних моделях статистичної фiзики i теорiї конденсованої речовини, в то-
му числi й до опису критичної точки «рiдина-газ» (I.Р.Юхновський,М.П. Ко-
зловський, I.М.Мриглод,Ю.В. Головач,Ю.В.Козицький,М.А.Кориневський,
I.М. Iдзик, В.О. Коломiєць,О.В.Пацаган).Основнi положення цiєї теорiї опу-
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блiкованi в монографiї I.Р.Юхновського «Фазовi переходи другого роду.Ме-
тод колективних змiнних» (Київ, Наукова думка, 1985), яка згодом побачила
свiт англiйською мовою у видавництвi World Scientific (Сiнгапур).

Рис. 12.Початки теорiї фазовихпереходiв бiля дошки. I.Юхновський таМ.Ко-
зловський. Кiнець 1970-их

Намiкроскопiчному рiвнi було розраховано рiвняння стану для виродже-
ного електронного газу, дослiджено властивостi бiнарної функцiї розподiлу
електронiв для сильної неiдеальностi та отримано правильну асимптотику
бiнарної функцiї на малих вiддалях для густин електронiв,що типовi для ме-
талiв. Розвинуто метод повнiстю ортогоналiзованих плоских хвиль для опи-
су перехiдних та рiдкiсноземельних сплавiв (I.Р. Юхновський, М.В. Ваврух,
З.О. Гурський).

У 1986 р. пiсля захисту докторської дисертацiї вiддiл квантової статисти-
ки очолив I.В. Стасюк. Ним було закладено основи мiкроскопiчної теорiї iн-
дукованих зовнiшнiми полями оптичних i деформацiйних ефектiв у дiеле-
ктричних кристалах iз сегнетоелектричними та структурними фазовими пе-
реходами (сегнетоелектрики з водневими зв’язками, ян-теллерiвськi криста-
ли).Описано низку лiнiйних i квадратичних параметричних оптичних явищ,
з’ясовано їх мiкроскопiчнi механiзми, проiнтерпретовано iснуючi експери-
ментальнi данi та iнiцiйовано новi експерименти (I.В. Стасюк, С.С. Коцур,
О.Л. Iванкiв, Р.Я. Стецiв).

Метод базисного пiдходу для опису систем iз коротко- i далекосяжними
взаємодiями застосовано до квантових систем типу лад–безлад, що опису-
ються псевдоспiновими моделями (сегнетоелектрики, Iзiнґiвськi магнетики
тощо). При цьому короткосяжнi взаємодiї враховувалися у кластерному на-
ближеннi (I.Р.Юхновський, Р.Р. Левицький).
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У спiвпрацi з групою проф. Д.М. Зубарєва (Москва) розпочалися дослi-
дження нерiвноважних процесiв у розчинах електролiтiв методами нерiвно-
важної статистичної фiзики (М.В. Токарчук), що дозволило суттєво розши-
рити спектр задач, якi розглядалися у Вiддiленнi.

У 1986 р. I.Р.Юхновському спiльно зМ.М. Боголюбовим (мол.) та С.В.Пе-
летмiнським було присуджено Премiю АН УРСР iм. М.М. Крилова за цикл
робiт «Математичнi методи дослiдження систем зi спонтанно порушеною си-
метрiєю».

Пiсля створення Вiддiлення, незважаючи на те, що в радянськi часи за-
кордоннi контакти не дуже заохочувалися, ще активнiше почала розвивати-
ся мiжнародна спiвпраця. Сприяло цьому те, що, з одного боку, теоретичнi
дослiдження, якi тут проводилися, мали фундаментальний характер i не ма-
ли жодного стосунку до закритої тематики. З iншого боку, бiльшiсть молодих
вчених досить добре володiли англiйською мовою, а керiвництво Вiддiлення
активно пiдтримувало цей напрямок дiяльностi.Так, для прикладу,Львiвське
вiддiлення статистичної фiзики IТФ було серед пiонерiв використання засо-
бiв комунiкацiї електронною поштою, якi в Українi тiльки почали запрова-
джуватися. Усе це сприяло встановленню тiсних i взаємовигiдних зв’язкiв не
лише з партнерами з країн колишнього соцiалiстичного табору, але й про-
вiдними дослiдницькими центрами розвинутих країн. Так у 80-х роках було

Рис. 13. З вiзитом у Нiмеччинi. Злiва направо: Е. Хайнцiнґер, А. Трохимчук,
К. Хайнцiнґер, I.Юхновський.Майнц, 1989

пiдписано договiр з Iнститутом хiмiї Товариства iменiМакса Планка (Майнц,
ФРН) у рамках спiвробiтництва мiж АН СРСР та Товариством iменi Макса
Планка. Його багатолiтнiм керiвником iз нiмецької боку став доктор Карл
Хайнцiнґер, який уже мав на той час десятилiтнiй досвiд комп’ютерних си-
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муляцiй i прагнув поєднати їх iз аналiтичною теорiєю рiдин, яку розвивали
львiвськi дослiдники.

Зокрема, завдяки цьому договору пiсля численних стажувань уМайнцi та
кiлькох вiзитiв К. Хайнцiнґера до Львова тут почав активно розвиватися но-
вий для України напрямок дослiджень— комп’ютерне моделювання об’єктiв
конденсованої речовини. В результатi виконання договору досягнуто зна-
чних успiхiв у теорiї дiелектричних властивостей води та описi властивостей
цiлої низки водних розчинiв.Спiвпраця з докторомК.Хайнцiнґером тривала
десятки рокiв i сьогоднi вiн є почесним доктором IФКС НАН України.

Створення Львiвського вiддiлення IТФ АН УРСР дозволило розширити
фронт дослiджень i залучити бiльше число науковцiв до вирiшення актуаль-
них проблем фiзики конденсованої речовини. До 1990 р. пiд керiвництвом
спiвробiтникiв Вiддiлення захищено майже 50 кандидатських дисертацiй, тут
працювало уже 6 докторiв фiзико-математичних наук.

Творення Iнституту фiзики конденсованих систем

У вереснi 1990 р. на базi Львiвського вiддiлення статистичної фiзики IТФ
АН УРСР створено Iнститут фiзики конденсованих систем АН УРСР (по-
станова Президiї АН УРСР № 213 вiд 7 вересня 1990 року «Про створення
у м. Львовi Iнституту фiзики конденсованих систем АН УРСР»), який став
першим академiчним iнститутом iз фундаментальних дослiджень у галузi
фiзики в Захiднiй Українi. Зауважимо, що це була не перша спроба творення
iнституту. До 1990 року ще двiчi академiк I.Р.Юхновський за пiдтримки цiлої
низки провiдних вчених зi свiтовими iменами, серед яких були М.М. Бого-
любов, А.М. Прохоров, Ю.А. Осипьян, А.А. Логунов, О.С. Давидов та iншi,
безуспiшно намагався втiлити в життя свою мрiю про створення у Львовi
академiчного iнституту.

Але змiнилися часи, Iнститут став фактично першим академiчним закла-
дом, утворенимще вУРСР, але вже за правилами незалежної Української дер-
жави, а отже, вiдпала потреба брати дозволи органiв влади СРСР у Москвi.

При створеннi Iнституту було засновано ще чотири новi вiддiли, а са-
ме: теорiї металiв i сплавiв (З.О. Гурський), теорiї багатоелектронних систем
(М.В.Ваврух),обчислювальноїфiзики (Т.Є.Крохмальський) i теорiї релятивi-
стичних систем (Р.П. Ґайда), а також три лабораторiї: теорiї фазових переходiв
(М.П. Козловський), модельних спiнових систем (Р.Р. Левицький), нерiвнова-
жних процесiв у простих рiдинах i плазмi (М.В. Токарчук). Таким чином, до
структури Iнституту разом iз трьома ранiше iснуючими вiддiлами (СТеКС,
квантової статистики i теорiї розчинiв) увiйшло сiм наукових вiддiлiв.

I.Р.Юхновський, вже будучи обраним народним депутатом до Верховної
Ради України, став директором-засновником Iнституту фiзики конденсова-
них систем. До першого складу дирекцiї увiйшли: заступники директора з
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Рис. 14. Записка М.М. Боголюбова щодо створення академiчного iнституту у
Львовi. 1988

наукової роботи I.В.Стасюк iМ.А.Кориневський, вчений секретар I.М.Мри-
глод та заступник директора з загальних питань С.М.Мохняк.

Рис. 15.Перший склад дирекцiї Iнституту фiзики конденсованих системНАН
України.Вкабiнетi директора в будинкуна вул.Свєнцiцького, 1 злiва направо:
I.М. Мриглод, С.М. Мохняк, I.Р. Юхновський, М.А. Кориневський, I.В. Ста-
сюк. 1990

Уцьомуж роцi I.Р.Юхновський став головою Захiдного наукового центру
АНУРСР i певний час (до набуття ЗНЦАНУРСР статусу окремої юридичної
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особи) усi працiвники центру теж входили доштату iнституту.
Завдяки старанням депутатiв Ленiнської (згодом Галицької) районної ра-

ди мiста Львова Iгора Процикевича, наукового спiвробiтника iнституту, та
Богдана Благiтка, доцента ЛДУ, вдалося добитися передачi в користування
iнституту примiщень школи вищого партiйного активу та зональної комсо-
мольської школи (у зв’язку iз забороною КПРС пiсля невдалого серпневого
путчу в 1991 роцi i лiквiдацiєю її майна) на вул. Iнститутськiй (нинi Свєнцi-
цького), 1. У цьому будинку IФКС НАН України розмiщений донинi. Буди-
нок було споруджено в 1900 роцi для Товариства наукової допомоги (iнтернат
для здiбних дiтей) за проектом Людвiка Вежбицького— архiтектора, знаного
мистецтвознавця, громадського дiяча та проектувальника багатьох мунiци-
пальних будiвель у Галичинi.

Рис. 16. Будинок IФКС НАН України на вул. Свєнцiцького, 1.

У зв’язку зi створенням Iнституту розпочато реалiзацiю низки iнфра-
структурних проектiв. У 1991 р. у Львiвському державному унiверситетi iм.
I.Я. Франка утворено кафедру фiзики конденсованих систем (завiдувач —
Г.В.Понедiлок) як базову кафедру Iнституту. Її метою стало залучення квалi-
фiкованих кадрiв Iнституту до навчального процесу задля якiсної пiдготовки
студентiв для наукової роботи в Iнститутi. Кафедра проiснувала до 1996 р. За
цей час на нiй спецiалiзувалося 38 студентiв, 16 iз яких отримали дипломи з
вiдзнакою.

У 1992 р. за пiдтримки Мiжнародного фонду «Вiдродження» IФКС НАН
України започаткував проект «УАРНЕТ» iз розвитку науково-телекомунi-
кацiйної дiяльностi засобами комп’ютерної мережi Iнтернет. Окрiм зав-
дань, орiєнтованих на чисто науковi запити, цей проект передбачав також
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розв’язання низки проблем, важливих на державному рiвнi. В рамках цьо-
го проекту за активного сприяння I.Р.Юхновського, на той час першого вiце-
прем’єр-мiнiстра України, i пiдтримки урядiв Польщi та Австрiї з IФКСНАН
України в лютому 1993 р. вперше в Українi було здiйснено некомутоване пiд-
ключення до глобального Iнтернету. Розпочалося активне залучення держав-
них установ, вищих навчальних закладiв i дослiдницьких центрiв до нових
iнформацiйних технологiй, якi при цьому ставали доступними. Вже до кiн-
ця 1993 року десятки органiзацiй мали змогу пiдключитися до всесвiтньої iн-
формацiйної мережi. Iнiцiатором цiєї дiяльностi та першим керiвником прое-
кту став О.Я. Сабан, згодом завiдувач Лабораторiї iнформацiйних технологiй
i комп’ютерних мереж IФКС НАН України. Вiд початку 1999 року ця дiяль-
нiсть проводиться Державним пiдприємством Науково-телекомунiкацiйний
центр «Українська академiчна i дослiдницька мережа» IФКС НАН України
(директор I.А. Процикевич), яке є нинi найбiльшим провайдером у Захiднiй
Українi i головним оператором Академiчної мережi обмiну даними.

Рис. 17. Пiд час урочистого засiдання з нагоди з’єднання мережi «УАРНЕТ»
з Польською академiчною мережею «Пiонер». I. Юхновський, I. Процике-
вич. 2009

Для передачi даних у мережах використовуються волоконно-оптичнi ка-
нали зв’язку швидкiстю 100 Гбiт/с в DWDM системi за маршрутами Київ—
Львiв, Київ— Харкiв, Київ—Одеса, Львiв— Варшава, що мають з’єднання з
Польською академiчною мережею «Пiонер», мережами Level3, Global Cross-
ing, RETN. Крiм того УАРНЕТ має доступ до точок обмiну трафiком мiж єв-
ропейськими i свiтовими мережами у Франкфуртi (De-CIX) та Амстердамi
(AMS-IX). Загальна ємнiсть його каналiв зв’язку до глобальних iнформацiй-
них ресурсiв Iнтернет перевищує 700 Гбiт/с.
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Рис. 18.На святкуваннi 25-рiччя проекту «УАРНЕТ». Злiва направо: I.Проци-
кевич,М. Головко, О. Iванкiв,М. Пацаган, О.Мельник, Р.Мельник,М. Брик,
I.Юхновський, Т. Брик, О. Пацаган, I. Стасюк. 2018

У липнi 1993 р. в академiчному видавництвi «Наукова думка» видрукува-
но перше число мiжвiдомчого наукового збiрника з пiврiчною перiодичнiстю
«Фiзика конденсованих систем / Condensed Matter Physics». Дозвiл на це ви-
дання надала Президiя АН УРСР у 1990 р. при утвореннi Iнституту. У видав-
ництвi «Наукова думка» вийшло перших два числа збiрника, а з 1994 р. збiр-
ник реорганiзовано в англомовний журнал «Condensed Matter Physics», ви-
давцем якого виступає IФКС НАН України. До 1997 р. включно було видано
дванадцять номерiв цього журналу.Особливо популярним став 4-ий випуск,
присвячений пам’ятi Д.М. Зубарєва, зi статтями з нерiвноважної статисти-
чної фiзики, який на сьогоднi став справжнiм раритетом. Вiд 1998 р.журнал є
щоквартальним. Тут публiкуються оригiнальнi та оглядовi статтi зi статисти-
чної фiзики та теорiї конденсованої речовини.Журнал став першим в Українi
виданням, в якому: почав використовуватися LATEX редактор для пiдготовки
рукописiв, забезпечено повнотекстовий доступ до всiх статей та запровадже-
но в практику роботу електронної редакцiї. I.Р.Юхновський— головний ре-
дактор журналу вiд часу його заснування. Заступниками головного редакто-
ра журналу до 2007 р. були М.П. Козловський, Р.Р. Левицький та I.В. Стасюк,
протягом 2007–2010рр. I.В.Стасюкбув єдиним заступником, а пiсля реорганi-
зацiї роботи редколегiї журналу вiд 2011 р. заступниками головного редакто-
ра стали Т.М. Брик, Ю.В. Головач, М.Ф. Головко, I.М. Мриглод, А.М. Швайка
та I.В. Стасюк, кожен iз яких веде свiй напрям. Вiдповiдальними секретаря-
ми журналу були Ю.Б. Ключковський (1993),М.В. Токарчук (1994-1997), а вiд
1997 р.О.В.Пацаган. Вiд 2011 р. до органiзацiї дiяльностi редколегiї також до-
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лучилися О.Л. Iванкiв як менеджер-редактор та Я.М. Iльницький як вiдпо-
вiдальний секретар. У 2003 р. журнал включено до списку перiодичних ви-
дань iз високими показниками якостi Європейського фiзичного товариства
(EPS Recognized Journals), а вiд 2005 р. — до списку основних наукових видань
(Master Journal List) американського Iнституту наукової iнформацiї (Thomson
ISI). Анотацiї статей з журналу публiкуються та iндексуються у низцi мiжна-
родних видань i наукометричних баз, зокрема уWeb of Science Core Collecti-
on WoS (CC), Chemical Abstracts, INSPECT, PubScience, Scopus тощо. У червнi
2008 р.журнал став першим у незалежнiй Українi науковим перiодичним ви-
данням, яке отримало iмпакт-фактор Journal Citation Reports (JCR); у 2018 р.
вiн склав 0,852. При журналi працює мiжнародна редколегiя, до складу якої
входять провiднi фахiвцi з 15 країн свiту. Свiтовою (бiля 60 країн) також є
географiя авторiв.

Iз утворенням IФКС НАН України активно продовжується конферен-
цiйна дiяльнiсть.Проводиться серiя великих бiлатеральних мiжнародних за-
ходiв, в тому числi: I Радянсько-польський симпозiум iз фiзики сегнтоеле-
ктрикiв та спорiднених матерiалiв (1990), Українсько-французький симпо-
зiум «Конденсована речовина: наука та iндустрiя» (1993), а також Мiжнаро-
дна робоча нарада зi статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини
(1995), Робоча нарада INTAS-Україна зфiзики конденсованої речовини (1998),
Боголюбовськi читання у Львовi (1999), Конференцiя з сучасних проблем те-
орiї м’якої речовини (2000).

Рис. 19. Боголюбовськi читання у Львовi. У Дзеркальному залi ЛНУ iменi Iва-
на Франка. Злiва направо: М.М. Боголюбов (мол.), I.Р. Юхновський, I.О. Ва-
карчук, I.В. Стасюк, К.Д. Товстюк.

На початку 1995 р. в Iнститутi запроваджено ще одну посаду заступника
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директора з наукової роботи, яку обiйняв I.М.Мриглод, а вченим секретарем
Iнституту став О.Л. Iванкiв. Iз врахуванням бiжучого стану справ внесено
змiни в структуру Iнституту, в результатi яких на основi лабораторiї нерiвно-
важних процесiв у простих рiдинах i плазмi утворено вiддiл теорiї нерiвнова-
жних процесiв (М.В. Токарчук), а на основi лабораторiї модельних спiнових
систем— вiддiл теорiї модельних спiнових систем (Р.Р.Левицький).Також бу-
ла створена нова лабораторiя iнформацiйних технологiй i комп’ютерних ме-
реж (О.Я. Сабан) та лiквiдований вiддiл обчислювальної фiзики, оскiльки дi-
яльнiсть iз комп’ютерних обчислень проводилася практично в усiх наукових
пiдроздiлах Iнституту. Тодiж Iнститут отримав для своїх потреб один поверх
в будинку академiчних установ на вул. Козельницькiй, 4. Там розмiстилася
низка наукових вiддiлiв, а також згодом збудовано другу чергу розрахунково-
го кластера i розмiщено навчальну аудиторiю для студентiв, якi навчаються
на спiльних кафедрах Iнституту та НУ «Львiвська полiтехнiка».

Цього ж року I.В. Стасюка обрано членом-кореспондентом НАН України
за спецiальнiстю «теоретична фiзика». У травнi 1995 р. при IФКС НАН Укра-
їни вiдкрито Спецiалiзовану вчену раду iз захисту докторських дисертацiй.
Нинi Рада розглядає дисертацiї за трьома спецiальностями: 01.04.02 — тео-
ретична фiзика, 01.04.07 — фiзика твердого тiла, 01.04.24 — фiзика колоїдних
систем. При цьому вiдкриття в Українi спецiальностi «фiзика колоїдних си-
стем» було iнiцiйоване Iнститутом i схвалене ВАК України у 1997 р. Першу
докторську дисертацiювУкраїнi за цiєю спецiальнiстю захистив у IФКСНАН
України Ю.В. Калюжний.

У 1995 р. спiльно з Мiжгалузевим науково-технiчним центром «Укрит-
тя»НАН України (м. Чорнобиль) було утворено вiддiл теоретичних проблем
фiзико-хiмiчних процесiв у радiоактивномiстких середовищах (М.В. Токар-
чук). Його тематика охоплювала дослiдження процесiв взаємодiї фрагментiв
активної зони зруйнованого реактора, ядерної магми та пилу з водою, а також
процеси радiолiзу, гiдратацiї та комплексоутворення радiоактивних елемен-
тiв у водних розчинах. Вiддiл закрито у 1996 р. у зв’язку зi змiною керiвництва
та структуриМНТЦ «Укриття», хоча дослiдження за цiєю тематикою продов-
жувалися й далi.

Пiсля завершення структурної реорганiзацiї у 1996 р. з лiквiдацiєю вiддi-
лiв теорiї багатоелектронних систем i теорiї релятивiстичних систем iз приєд-
нанням їх спiвробiтникiв до iнших наукових пiдроздiлiв в Iнститутiфункцiо-
нувало шiсть вiддiлiв, одна лабораторiя у складi вiддiлу та одна загальноiн-
ститутська лабораторiя. Тодi ж вiдбулися черговi вибори директора Iнститу-
ту на новий термiн. Директором було обрано I.Р.Юхновського, а його засту-
пниками з наукової роботи стали I.М.Мриглод та I.В. Стасюк, вченим секре-
тарем—О.Л. Iванкiв, заступником iз загальних питань—I.А.Процикевич.У
зв’язку зпостiйною зайнятiстю I.Р.Юхновського якнародного депутата уВер-
ховнiй Радi України обов’язки директора Iнституту виконував I.М.Мриглод.
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Виокремимо найважливiшi результати першого десятилiття дiяльностi
IФКС НАН України.

Розвинуто статистичну теорiю фазових переходiв у багатокомпонентних
сумiшах iз коротко- i далекосяжними мiжчастинковими взаємодiями, яка
дозволила на мiкроскопiчному рiвнi описати термодинамiку поблизу фазо-
вих переходiв газ-рiдина i рiдина-рiдина та отримати фазовi дiаграми. Теорiя
апробована на низцi бiнарних модельних систем (I.Р. Юхновський, О.В. Па-
цаган, I.М.Мриглод).

Для опису складних рiдин розвинуто багатогустиннi пiдходи в теорiї рi-
дин iз врахуванням ефектiв кластерування.Описано асоцiативнi та сольвата-
цiйнi ефекти в рiдинах i розчинах (М.Ф. Головко,Ю.В. Калюжний). Вперше в
Українi введено в науковий обiг термiн «м’яка речовина» для опису широко-
го класу об’єктiв конденсованої речовини, якi ранiше вiдносилися до сфери
хiмiчних та бiологiчних дослiджень (простi та квантовi рiдини, молекулярнi
рiдини, розчини електролiтiв, полiмери, полiелектролiти, рiдкi кристали, ко-
лоїднi та мiцелярнi системи, гелi,мембрани, пористi середовища тощо). IФКС
визначено провiдним науковим центром iз дослiдження таких об’єктiв.Ство-
рено Раду з фiзики м’якої речовини при Вiддiленнi фiзики i астрономiї НАН
України, яка координує дiяльнiсть у цьому напрямi (I.Р.Юхновський— голо-
ва ради,М.Ф. Головко, I.М.Мриглод заступники, Т.М. Брик, А.Д. Трохимчук
вченi секретарi).

Запропоновано оригiнальний метод дослiдження динамiки рiдин,що ба-
зується на концепцiї колективних збуджень i вважається одним iз найпер-
спективнiших— метод узагальнених колективних мод.На цiй основi вперше
самоузгоджено розраховано часовi кореляцiйнi функцiї, спектри колектив-
них збуджень та узагальненi коефiцiєнти переносу для багатьох об’єктiв —
вiд густих плинiв i рiдких металiв до магнiтних, полярних та iонних рiдин i їх
сумiшей (I.М.Мриглод,М.В. Токарчук, I.П. Омелян).

Детально вивчено вплив швидких кiнетичних процесiв на динамiчнi вла-
стивостi рiдин, дослiджено роль збуджень типу зсувна хвиля, негiдродинамi-
чний механiзм поширення тепла, природу оптичних мод фононного типу в
сумiшах, механiзми формування спiнових хвиль у магнiтних рiдинах. Впер-
ше отримано вирази для гiдродинамiчних часових кореляцiйних функцiй ба-
гатосортних сумiшей та узагальнених термодинамiчних величин,що важли-
во для iнтерпретацiї експериментiв iз розсiяння.Шляхом комбiнацiї аналiти-
чних пiдходiв i комп’ютерного моделювання дослiджено специфiку динамi-
чної поведiнки сумiшей з масовою асиметрiєю (I.М.Мриглод, Т.М. Брик).

Розроблено концепцiю узгодженого опису кiнетики та гiдродинамiки для
густих газiв, рiдин i густої плазми на основiметоду нерiвноважного статисти-
чного оператораД.М. Зубарєва.Вперше отримано кiнетичне рiвняння ревiзо-
ваної теорiї Енскога. Запропоновано узагальнене кiнетичне рiвняння Енско-
га-Ландау для системи заряджених твердих сфер (М.В.Токарчук, I.П.Омелян,
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О.Є. Кобрин).
Виконано пiонерськi роботи з вивчення фiзико-хiмiчних властивостей i

стану паливовмiсних матерiалiв (ПВМ) в об’єктi «Укриття» та їх змiни в часi.
Дослiджено радiацiйну стiйкiсть ПВМ;механiчнi, дiелектричнi iмагнiтнi вла-
стивостi лавоподiбних ПВМ; явище пилоутворення та особливостi динамiки
субмiкронного пилу; процеси окислення i взаємодiї ПВМ iз водними розчи-
нами, сорбцiю радiонуклiдiв iз використанням карбонатно-вмiсних глин то-
що.Цi роботи стимулювали важливi експерименти,що дозволили внести до-
повнення до програми монiторингу ПВМ i виробити рекомендацiї щодо по-
водження iзнимина рiзних етапах перетворення об’єкту «Укриття» в екологi-
чно безпечну систему (I.Р.Юхновський,М.В.Токарчук, I.М.Мриглод, I.В.Ста-
сюк,М.Ф. Головко).

Поєднуючи методи статистичної фiзики та квантової теорiї поля, ство-
рено статистичну теорiю складних полiмерних макромолекул.Проаналiзова-
но макро-молекулярнi системи, якi є складними за своєю хiмiчною будовою
(кополiмери, багатосортнi полiмери), топологiєю (полiмернi сiтки та зiрки),
середовищем (макромолекули в пористому середовищi, в клiтинi). Отрима-
нi результати дозволили не лише кiлькiсно описати конформацiйнi характе-
ристики складних макромолекул, але i сприяли глибшому розумiнню цiлої
низки фiзичних, хiмiчних та бiологiчних явищ, що вiдбуваються за участю
полiмерiв (Ю.В. Головач, В.Б. Блавацька).

IФКСНАН України: етап розбудови та розвитку

У 1999 р. на базi лабораторiї iнформацiйних технологiй i комп’ютерних ме-
реж утворено Державне пiдприємство «Науково-телекомунiкацiйний центр
„Українська академiчна i дослiдницька мережа“ Iнституту фiзики конденсо-
ваних системНАНУкраїни».Директоромпiдприємства призначено I.А.Про-
цикевича. Посаду заступника директора з загальних питань Iнституту вiд
2000 р. обiймає М.I. Пацаган.

У 2001 р. з метою розвитку квантово-статистичних пiдходiв та
комп’ютерного моделювання процесiв на поверхнi, дослiдження хiмi-
чної кiнетики та моделювання явищ каталiзу засновано вiддiл квантово-
статистичної теорiї процесiв каталiзу (I.М.Мриглод).

У груднi 2001 р. IФКС НАН України став першою установою НАН Украї-
ни, яка створила i запустила обчислювальний кластер. Реалiзацiя цього прое-
кту була стимульована потребами у проведеннi масштабних розрахункiв для
вирiшення низки актуальних задач, пов’язаних, зокрема, iз дослiдженням по-
ведiнки паливовмiсних матерiалiв в об’єктi «Укриття» Чорнобильської АЕС.
Окремi компоненти майбутнього кластера були закупленi за кошти прое-
ктiв, якi виконував Iнститут як пiдрядник МНТЦ «Укриття» НАН Украї-
ни, та сконструйованi зусиллями молодих спiвробiтникiв пiд керiвництвом
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Т.М.Пацагана.Пiсля низкимодифiкацiй кластер IФКСпродовжує ефективно
використовуватися для комп’ютерного моделювання об’єктiв м’якої речови-
ни та дослiдження фiзико-хiмiчних процесiв у них, зокрема процесiв гiдролi-
зу та гiдратацiї, вивчення динамiки рiдин i багатокомпонентних сумiшей на
рiзних масштабах, дослiдження фазових дiаграм i властивостей рiдкокриста-
лiчних систем, моделювання структури мiжфазних границь i вивчення вла-
стивостей макромолекулярних та бiологiчних об’єктiв, тощо. Кластер IФКС
входить до п’ятiрки найпотужнiших кластерiв НАНУкраїни iформує основу
Захiдного ґрiд-центру Українського нацiонального ґрiду (УНҐ). Вiн входить
також до українського сегменту Європейської ґрiд-iнфраструктури (EGI), де
зареєстрований пiд iменем ґрiд-сайту UA_ICMP_ARC. Вiртуальна органiза-
цiя (ВО) Multiscale,що функцiонує на базi ґрiд-сайту IФКС, теж зареєстрова-
на в EGI i належить до числа найактивнiших серед усiх нацiональних ВО.

Рис. 20. Учасники виїзної сесiї Вiддiлення фiзики i астрономiї НАН Украї-
ни у Львовi в IФКС НАН України. Злiва направо: Ю. Височанський, В. Кле-
пiков, М. Шовгенюк, М. Козловський, А. Загороднiй, I. Мриглод, А. Алєксє-
єв, О. Iвасишин, В. Немошкаленко, Б. Остафiйчук, Я. Яцкiв, I. Юхновський,
А. Свiдзинський, С. Мельничук, В. Варюхiн, А. Наумовець, О. Iванкiв, Д. Та-
ращенко, I. Стасюк,М. Пацаган,М. Токарчук. 2002

В лютому 2002 року в Iнститутiфiзики конденсованих системНАНУкраї-
ни вiдбулася виїзна сесiя Вiддiлення фiзики i астрономiї НАНУкраїни за уча-
стi членiв бюро ВФА, представникiв академiчних установ фiзичного профiлю
та унiверситетiв захiдної України.На сесiї були представленi останнi досягне-
ння Iнституту, високо оцiненi членами делегацiї.

У 2003 р. I.М.Мриглоду,М.В. Токарчуку та Ю.К. Рудавському за цикл на-
укових робiт «Теорiя динамiчних властивостей та фазовi переходи у рiдких
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Рис. 21. Iгор Юхновський з дружиною Нiною вiтають Мирослава Головка з
обранням членом-кореспондентом НАН України. 2003

магнетиках» присуджено премiю НАН України iм. С.I. Пекаря. Зросла також
академiчна група в IФКС НАН України: у 2003 р. членом-кореспондентом
НАН України за спецiальнiстю «фiзика м’якої речовини» обраноМ.Ф. Голов-
ка, а в 2006 р. за спецiальнiстю «фiзика м’якої речовини, статистична фiзи-
ка» — I.М.Мриглода.

Рис. 22. Директор
IФКС НАН України
I.М.Мриглод. 2006

У 2006 р. пiсля чергових виборiв директо-
ром IФКС НАН України обрано I.М. Мриглода.
I.Р. Юхновський став почесним директором Iнсти-
туту. На той час пiсля закiнчення своєї каденцiї
народного депутата у Верховнiй Радi України че-
твертого скликання вiн обiйняв посаду Голови
новоствореного центрального органу виконавчої
влади зi спецiальним статусом — Українського
iнституту нацiональної пам’ятi. Заступником ди-
ректора з наукової роботи призначено Т.М. Брика,
а вченим секретарем — О.Л. Iванкiва, якого пiсля
переходу на роботу в Український iнститут нацiо-
нальної пам’ятi на цiй посадi в цьому ж роцi змiнив
Р.С.Мельник.

У 2007 р. вiддiл теорiї металiв та сплавiв реор-
ганiзовано у вiддiл комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем
(Т.М. Брик).Методами класичної та першопринципної молекулярної динамi-
ки у вiддiлi дослiджуються структурнi, динамiчнi та електроннi властивостi
твердих тiл, рiдин,молекулярних i рiдкокристалiчних систем, границi роздiлу
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фаз i бiологiчнi системи.До складу вiддiлу входить також група з релятивiсти-
чної теорiї прямих взаємодiй.

У 2010 р. в рамках вiддiлу СТеКС утворено лабораторiю статистичної фi-
зики складних систем (Ю.В. Головач), тобто систем, що складаються з бага-
тьох взаємодiючих агентiв i проявляють колективну поведiнку, яка не є ади-
тивним наслiдком поведiнки їхнiх окремих компонент.Таким чином, в Iнсти-
тутi було започатковано новий мiждисциплiнарний напрям дослiджень, що
базується на застосуваннях методiв статистичної фiзики до опису рiзноманi-
тних об’єктiв, включаючи нефiзичнi.

У 2000–2010 рр. в Iнститут одержав новi важливi результати. Запропоно-
вано сiмейство нових числових алгоритмiв (понад сорок) для комп’ютерного
моделювання динамiчних властивостей багаточастинкових систем методом
молекулярної динамiки, визначено найефективнiшi з них. Показано, що за
умови використання однакового ресурсу, новi алгоритми точнiшi за стандар-
тнi (типу Верле,Фореста,Сузукi тощо) на фактор,що змiнюється вiд 10 до 105,
залежно вiд порядку алгоритму. Запропоновано новi алгоритми для число-
вого розв’язання рiвнянь руху в спiнових системах iз позицiйним безладом.
Доведено їх стiйкiсть та ефективнiсть при дослiдженнях спiнових рiдин i фе-
роколоїдiв (I.М.Мриглод, I.П. Омелян).

Сформульовано концепцiю ефективних структурних взаємодiй у фiзицi
м’якої речовини i запропоновано теоретичнi та комп’ютернi методи їх роз-
рахунку. Показано, що структурнi взаємодiї є домiнуючими в системах, що
утворенi об’єктами з рiзними просторовими масштабами (А.Д. Трохимчук).

Вперше доведено факт появи нових поправок до скейлiнгу при фазовому
переходi другого роду в системах iз термодинамiчними в’язями. Запропоно-
вано формалiзм опису фазових переходiв у таких системах i вказано на осо-
бливостi,що можуть спостерiгатися експериментально (I.М.Мриглод).

Вперше проведено систематичнi комп’ютернi дослiдження впливу вален-
тностi катiона на структуру його гiдратної оболонки, в результатi яких ви-
явлено ефект втрати певної кiлькостi атомiв водню, що iнтерпретується як
ефект катiонного гiдролiзу.Показано,що зi збiльшеннямвалентностi катiонiв
зростає стабiльнiсть їх гiдратацiйних структур.Цепiдтверджено експеримен-
тально в дослiдженнях iз раманiвської спектроскопiї. З’ясовано, що катiон-
ний гiдролiз може стимулювати виникнення полiядерних iонних комплексiв,
поява яких суттєво впливає на термодинамiчнi та iншi властивостi розчинiв
(М.Ф. Головко,М.Ю. Дручок, Т.М. Брик).

Створено ренормгрупову теорiю ефективної критичної поведiнки у скла-
дних системах. Для кращого врахування умов експерименту теорiю узагаль-
нено на опис систем iз структурними неоднорiдностями, анiзотропiєю та
фрустрацiями. Теоретичний аналiз критичної поведiнки знайшов широке за-
стосування при дослiдженнi структурно-невпорядкованих i фрустрованих
магнетикiв (Ю.В. Головач,М.Л. Дудка).
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Розроблено статистичну теорiю опису процесiв мiграцiї радiонуклiдiв у
ґрунтах i ґрунтових водах. Розроблено квантову теорiю реакцiйно-дифузiй-
них процесiв для опису систем «метал-адсорбат-газ», яка застосована до опи-
су оксидацiї чадного газу та синтезу амiаку на поверхнях металiв (I.Р.Юхнов-
ський,М.В. Токарчук, I.П. Омелян, В.В. Iгнатюк).

У теорiї систем iз сильними електронними кореляцiями, до яких нале-
жать кристалiчнi сполуки з перехiдними та рiдкiсноземельними елемента-
ми, в рамках моделi Фалiкова-Кiмбала та узагальненої псевдоспiн-електрон-
ної моделi,що враховує вплив локально-ангармонiчних мод, дослiджено ефе-
ктивнiмiжелектроннi взаємодiї, якi сформованi короткосяжними кореляцiя-
ми, описано рiвноважнi стани та фазовi переходи мiжними, зокрема, перехо-
ди мiж однорiдними та модульованими фазами, фазовi розшарування, пере-
ходи до надпровiдного стану, а також нестiйкостi сегнетоелектричного типу
(I.В. Стасюк, А.М.Швайка, К.В. Табунщик, Т.С.Мисакович, О.Д. Данилiв).

Розроблено багаточастинковий формалiзм опису резонансного непру-
жного розсiяння свiтла та Х-променiв у сильноскорельованих електронних
системах iз врахуванням процесiв динамiчного екранування зарядових збу-
джень, а також утворення нерiвноважної дiрки в iонному залишку для ви-
падку поглинання Х-фотонiв. Пояснено перебудову спектрiв i резонансних
профiлiв припереходiметал-дiелектрик та при утвореннi зарядового впоряд-
кування, якi спостерiгаються на експериментах iз розсiяння синхротронного
випромiнювання (А.М.Швайка, О.П.Матвєєв).

Запропоновано мiкроскопiчнi багатостановi моделi з базисним врахува-
нням локальних кореляцiй для опису фазових переходiв та опису польових
ефектiв у сегнетоелектриках, у яких спiвiснують впорядкування сегнето- та
антисегнетоелектричного типу. Дослiджено дiелектричнi аномалiї та вплив
зовнiшнього тиску на фазовi переходи в кристалах DMAAlS та DMAGaS, пе-
редбачено i описано спостережений вперше на експериментi поперечний по-
льовий ефект у кристалiфосфiту глiцину, проаналiзованомеханiзмчастково-
го придушення спонтанної поляризацiї в кристалах сегнетової солi пiд дiєю
поперечного електричного поля (I.В. Стасюк, О.В. Величко).

У рамках базисного пiдходу проаналiзовано основнi мiкроскопiчнi меха-
нiзми впливу деформацiй рiзних симетрiй на мiжчастинковi взаємодiї, роз-
роблено мiкроскопiчнi моделi та дослiджено деформацiйнi та польовi ефе-
кти у сегнетоелектриках iз фазовими переходами типу лад-безлад, зокрема
сiм’ї KH2PO4, сегнетової солi та квазiодновимiрних типу CsH2PO4, якi во-
лодiють п’єзоелектричними та електрострикцiйними властивостями. Розро-
блено пiдхiд до опису їх динамiчних дiелектричних, акустичних i iнших хара-
ктеристик та описано явища п’єзоелектричного резонансу, затискання висо-
кочастотним електричним полем i мiкрохвильової дисперсiї (Р.Р. Левицький,
А.П.Моїна, А.С. Вдович).
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Сьогодення IФКСНАН України

У 2011 р. на наступну каденцiю директором Iнституту обрано I.М.Мриглода,
його заступниками з наукової роботи призначенi Т.М. Брик та О.Л. Iванкiв,
вченим секретарем став Р.С. Мельник, заступником iз загальних питань —
М.I. Пацаган. Почесний директор Iнституту I.Р. Юхновський вiд 2010 р. став
радником Президiї НАН України. В такому складi дирекцiя працює дотепер
пiсля чергових перевиборiв у 2016 р. Розширився також склад академiчної
групи Iнституту: у 2012 р. академiком НАН України за спецiальнiстю «фiзика
рiдкого стану» обрано I.М.Мриглода i вiн став одним iзнаймолодших дiйсних
членiвНАНУкраїни, а в 2015 р. членом-кореспондентомНАНУкраїни за спе-
цiальнiстю «нанобiофiзика, фiзика складних систем» обрано Ю.В. Головача.

У 2016 р. в умовах хронiчного недофiнансування НАН України i на вико-
нання Постанови Президiї НАН України№ 11 вiд 20.01.2016 р. «Про фiнансу-
вання НАН України у 2016 роцi» наукова структура Iнституту зазнала змiн.
Вiддiл теорiї модельних спiнових систем було об’єднано з вiддiлом квантової
статистики, вiддiл квантово-статистичної теорiї процесiв каталiзу — з вiддi-
лом комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем, вiддiл теорiї не-
рiвноважних процесiв — з вiддiлом теорiї розчинiв. Останнiй змiнив свою
назву на вiддiл теорiї м’якої речовини. Таким чином, до структури Iнституту
входять чотири науковi вiддiли.

Вiддiл статистичної теорiї конденсованих систем (завiдувач Ю.В. Голо-
вач)— iсторично перший вiддiл Iнституту, створений у 1969 р. З того часу йо-
го керiвниками були I.Р.Юхновський,М.П.Козловський,Ю.В. Головач.Вiддiл
займається розвитком аналiтичних методiв у теорiї фазових переходiв, роз-
робкою моделей опису фазових переходiв, вивченням критичної поведiнки
просторово-обмежених систем та спiновихмоделей iз домiшками,розробкою
нових методiв цифрової обробки оптичної iнформацiї для прикладних задач.
До складу вiддiлу входить лабораторiя статистичної фiзики складних систем
(завiдувачМ.Л.Дудка),що була створена в 2010 р. i де дослiджується статична
та динамiчна критична поведiнка невпорядкованих магнетикiв, конформа-
цiйнi властивостi полiмерних макромолекул, розвиваються кiлькiснi пiдходи
до вивчення складних мереж i проблем соцiогуманiтарних наук.

Вiддiл теорiї м’якої речовини (завiдувач М.В. Токарчук), створений у
2016 р. шляхом об’єднання вiддiлiв теорiї розчинiв (iснував вiд 1980 р. i не-
змiнним керiвником якого бувМ.Ф. Головко) та вiддiлу теорiї нерiвноважних
процесiв (iснував вiд 1995 р.). У вiддiлi розвиваються аналiтичнi та числовi
методи статистичної фiзики; дослiджуються ефекти сольватацiї та асоцiацiї у
розчинах електролiтiв та полiелектролiтiв; вивчаються властивостi складних
та асоцiйованих рiдин, а також плинiв у пористих середовищах та побли-
зу мiжфазних поверхонь; дослiджуються ефективнi взаємодiї та явища по-
лiдисперсностi в колоїдних системах; розвиваються новi ефективнi методи
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комп’ютерного моделювання бiологiчних рiдин та опису реакцiйно-дифузiй-
них процесiв у просторово неоднорiдних системах.

Вiддiл квантової статистики (завiдувач О.В. Держко), створений у 1980 р.
та об’єднаний у 2016 р. iз вiддiлом теорiї модельних спiнових систем (iснував
вiд 1995 р.). Його попереднiми керiвниками були I.О. Вакарчук, Ю.К. Рудав-
ський, I.В. Стасюк. Тематика наукових дослiджень охоплює теорiю сильно-
скорельованих електронних систем (моделi Габарда, Фалiкова-Кiмбала, Гай-
зенберга), дослiдження їх енергетичного спектру, термодинамiки, динамiки
та явищ переносу; опис фазових переходiв та ефектiв бiстабiльностi i дослi-
дження динамiки кристалiчних систем iз локально-ангармонiчними елемен-
тами структури; опис надхолодних газiв та iнтеркальованих шаруватих кри-
сталiчних структур (моделi Бозе-Фермi-Габарда та Бозе-Габарда); моделюва-
ння фазових переходiв типу лад-безлад та дослiдження ефектiв, що зумов-
ленi впливом зовнiшнiх полiв (електричне поле, всестороннiй тиск), у скла-
дних сегнетоелектричних кристалах; моделювання динамiки ґратки в скла-
дних кристалах; вивчення класичних i квантових спiнових моделей, зокрема,
малої вимiрностi та за наявностi фрустрацiй.

Вiддiл комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем (завiдувач
Т.М. Брик) створений у 2007 р. на базi вiддiлу теорiї металiв i сплавiв (iснував
вiд 1990 р.) та об’єднаний у 2016 р. iз вiддiлом квантово-статистичної теорiї
процесiв каталiзу (iснував вiд 2001 р.). Тематика вiддiлу включає: моделюван-
ня складних макро-молекулярних i бiологiчних систем за допомогою методiв
молекулярної динамiки, дисипативної динамiки таМонте Карло; моделюван-
ня металiчних i складних молекулярних систем на основi першопринципних
методiв; розвиток теорiї колективних процесiв i критичних явищ у простих,
багатокомпонентних та iонних плинах; дослiдження фiзико-хiмiчних проце-
сiв на границях роздiлу фаз, розвиток кiнетичної теорiї розрiджених газiв,
дослiдженняфундаментальних проблем прямих взаємодiй у релятивiстичнiй
фiзицi.

Серед основних результатiв останнiх рокiв можна видiлити такi. Розви-
нено мiкроскопiчну теорiю критичної точки рiдина-газ, дано опис термоди-
намiчних властивостей системи рiдина-газ в околi критичної точки.Описано
процес створення зародка нової фази (нуклеацiя). Знайдено вiдношення ра-
дiусiв первинної краплi рiдини у газовiй фазi i первинної бульбашки газу в
рiдкiй (I.Р.Юхновський). У 2017 р. I.Р.Юхновському спiльно зМ.О.Перестю-
ком присуджено премiюНАНУкраїни iм.М.М. Боголюбова за цикл наукових
робiт «Асимптотичнi методи нелiнiйної механiки та статистичної фiзики».

Розвинуто теорiю рiдин у пористих середовищах, вперше дослiджено
вплив пористостi на властивостi рiдин, зокрема на фазовi дiаграми в молеку-
лярних орiєнтацiйно-впорядкованих плинах (М.Ф. Головко, Т.М. Пацаган).

Для опису ефектiв асиметрiї за розмiрами i зарядами iонiв в електролi-
тах розвинуто статистико-польову теорiю плинiв. Дослiджено критичну по-
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ведiнку газ-рiдина, розраховано фазовi дiаграми i температури кросоверу та
показано,щона вiдмiну вiд iнших вiдомих пiдходiв, ця теорiя правильно опи-
сує усi основнi тенденцiї,щоспостерiгалися експериментально (О.В.Пацаган,
I.М.Мриглод).

Розвинуто метод опису впливу зовнiшнього поля на критичну поведiн-
ку тривимiрних систем iз використанням основних принципiв статистичної
механiки (М.П. Козловський).

Розвинуто методи молекулярної динамiки складних бiохiмiчних систем iз
природною багатомасштабнiстю.Побудовано новi алгоритми, якi дозволили
подолати обмеження на точнiсть, ефективнiсть та доступний часовий iнтер-
вал. На прикладi моделi гiдролiзованого дипептиду аланiну продемонстро-
вано прискорення розрахункiв бiльш нiж у 100 разiв порiвняно з тими, що
базуються на iнших вiдомих пiдходах (I.П. Омелян).

Методи аналiзу i концептуальний апарат опису колективних ефектiв у
складних фiзичних системах застосовано для опису формально подiбних
явищ у хiмiчних, бiологiчних, соцiальних та iнших системах,що складаються
iз багатьох агентiв нефiзичної природи.Так, застосування теорiї складних ме-
реж i перколяцiї для дослiдження статистичних властивостей мереж громад-
ського транспорту дозволило запропонувати еволюцiйну модель зростання
таких мереж i дослiдити їх стiйкiсть до випадкових i спрямованих атак. Iн-
шi групи робiт присвяченi аналiзу системи кiлькiсного оцiнювання наукової
дiяльностi, вивченню скейлiнгу в динамiцiповедiнки iндивiдуумiв у вiртуаль-
ному просторi, застосуваннi теорiї складних мереж до опису еволюцiї мови.
Вперше в Українi започатковано системнi дослiдження з нового мiждисци-
плiнарного напряму— фiзики складних систем (Ю.В. Головач, О.I.Мриглод,
В.В. Пальчиков).

Побудовано мезоскопiчнi моделi для опису широкого класу матерiалiв
(рiдкокристалiчнi дендримери та еластомери, наночастинки золота та мета-
ло-органiчнi комплекси, функцiоналiзованi полiмерами). Дослiджено фазовi
дiаграми та умови формування наноструктурованих фаз. Виявлено ефекти
пам’ятi при переходi рiдкокристалiчного еластомера через точку рiдкокри-
сталiчного переходу. Вiдтворено експериментально спостережуванi ефекти
реорiєнтацiї нематичного директора i формування шеврон-структури при
одновiснiй деформацiї зразка. Вивчено фотоiндукованi фазовi переходи для
випадку азобензиновмiсних полiмерiв (Я.М. Iльницький).

Для бiлкiв запропоновано модель скороченого опису, яка дозволяє опи-
сувати процес утворення амилоїдних фiбрил. Дослiджено вплив електроста-
тичного поля на реакцiю згортання та агрегацiї полiаланiну. Запропоновано
новий метод розрахунку електростатичних взаємодiй у комп’ютерних симу-
ляцiях, який ґрунтується на теорiї реакцiї поля (А.Б. Баумкетнер).

Дослiдженофазовi переходи та ефекти мiжчастинкових взаємодiй у кван-
тових ґраткових бозе- (бозе-фермi-) системах, в тому числi ґраткових систе-
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мах бозе-атомiв та атомних бозон-фермiонних сумiшах на оптичних ґратках,
системi бозе-частинок у двовимiрнiй ґратцi типу графену, iонних (протон-
них) провiдниках, де частинки описуються статистикою Фермi або Паулi.
Описано динамiку пiдсистеми протонiв у протонних провiдниках iз водневи-
ми зв’язками в рамках орiєнтацiйно-тунельної моделi, що враховує двоста-
дiйний механiзм транспорту протонiв (I.В. Стасюк, О.В. Величко, В.О. Кра-
снов, О.А. Воробйов, Н.I. Павленко, О.Л. Iванкiв, Р.Я. Стецiв, Т.С. Мисако-
вич).У 2014 р. I.В.Стасюку спiльно зЮ.Б. Гайдiдеєм та Б.I.Левом присуджено
премiю НАН України iм. О.С. Давидова за цикл робiт «Теорiя динамiчних та
стохастичних властивостей конденсованих систем iз конкуруючими взаємо-
дiями».

Для вивчення особливостей формування дисипативних структур дослi-
джено модель реакцiї окислення чадного газу на поверхнi платини,що врахо-
вує ефекти адсорбцiйної перебудови поверхнi каталiзатора. Вивчено процес
виникнення однорiдних часових коливань типу граничного циклу i знайдено
умову їх виникнення.Проведено аналiз такої реакцiйно-дифузiйної системи i
виявлено двашляхи втрати нею стiйкостi— через бiфуркацiюХопфа,щоведе
до появи в системi автоколивань, або ж через бiфуркацiюТюрiнга зформува-
нням регулярних просторових структур. Розглянуто випадки конкурентної
реалiзацiї обох сценарiїв i вивчено вiдповiднi просторово-часовi дисипатив-
нi структури (I.М.Мриглод, I.С. Бзовська).

Дослiджено виникнення феромагнетизму в плоскозонних моделях Мiль-
ке-Тасакi.Цi теоретичнi розробки складають iнтерес у зв’язку з пошуком фе-
ромагнiтних матерiалiв без традицiйних «магнiтних» атомiв (О.В. Держко,
М.В.Максименко).

На основi комп’ютерного моделювання та розв’язкiв аналiтичної моделi
встановлено двоекспонентну релаксацiю зсувного напруження в розплавi за-
лiза при тиску та температурi, якi вiдповiдають зовнiшнiй оболонцi ядра Зем-
лi, що дозволило пояснити значення модулiв зсуву з геофiзичних даних. До-
слiдження розплавiв рубiдiюпри високих тисках на основiпершопринципно-
го моделювання дозволили встановити структурний перехiд при зростаннi
тиску, який приводить до особливостей у динамiчнiй поведiнцi. Для надкри-
тичних рiдин встановлено роль лiнiї Вiдома як лiнiї динамiчного кросоверу
для позитивної дисперсiї звукових збуджень (Т.М. Брик).

На основi оригiнальної методики розв’язано серiю задач про основнi ста-
ни для спiнових моделей типу Iзiнґа i еквiвалентних їм моделей ґраткового
газу, а також задачу для моделi класичних спiнiв Гайзенберга на ґратках iз
трикутних драбинок. Знайдено квазiперiодичнi впорядкування, що є анало-
гом квазiкристалiчних, але без заборонених елементiв симетрiї. Цi результа-
ти пояснюють виникнення певних структур у низцi магнетикiв, а також роз-
кривають механiзм утворення квазiперiодичних (квазiкристалiчних) стру-
ктур (Ю.I. Дубленич).
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Розроблено теоретичнiметоди оптичного розпiзнавання образiв, захисту
та цифрової обробки iнформацiї, а також цифрової обробки i синтезу кольо-
рiв. Вперше запропоновано i реалiзовано цiлком новий принцип кольоропо-
дiлу та синтезу кольорового зображення для цифрового друку, який забез-
печує найвищi стандарти щодо якостi вiдтворення кольорiв на вiдбитку та
дає суттєву (понад 50%) економiю кольорових фарб. У випадку застосування
подiбної технологiї для вiдтворення зображення на екранi кольорового монi-
тора забезпечується значна економiя споживання енергiї (М.В.Шовгенюк).

Отриманi результати сприяли росту авторитету Львiвської школи стати-
стичної фiзики i теорiї конденсованої речовини як в Українi, так i за її межа-
ми. Основнi здобутки цiєї школи — це низка нових та ефективних методiв
статистичної фiзики, зокрема метод колективних змiнних у рiзних модифi-
кацiях (I.Р.Юхновський, I.О. Вакарчук,Ю.К. Рудавський,М.П. Козловський,
I.М. Мриглод, Ю.В. Головач, I.М. Iдзик, М.А. Кориневський, О.В. Пацаган),
статистична теорiя iонно-молекулярних систем (I.Р. Юхновський, М.Ф. Го-
ловко, I.Й. Куриляк, Є.М. Сов’як, Ю.В. Калюжний, О.О. Пiзiо, А.Д. Тро-
химчук), квантова теорiя сильноскорельованих електронних, протонних та
спiнових систем (I.В. Стасюк, Р.Р. Левицький, О.В. Держко, А.М. Швай-
ка), оригiнальнi методи нерiвноважної статистичної фiзики (М.В. Токарчук,
I.М. Мриглод, I.П. Омелян, Т.М. Брик), мiкроскопiчна теорiя металiв i спла-
вiв (З.О. Гурський, М.В. Ваврух), комп’ютерне моделювання рiвноважних та
динамiчних властивостей рiдин, полiдисперсних систем, кристалiв та сте-
кол, бiологiчних систем (Т.М. Брик, I.П.Омелян, I.М.Мриглод,А.Ф.Ковален-
ко, Я.М. Iльницький, А.Б. Баумкетнер, Н.I. Павленко, М.Ю. Дручок), фiзика
складних систем (Ю.В. Головач, В.В. Пальчиков, М.Л. Дудка, В.Б. Блавацька,
О.I.Мриглод) тощо.

Пiдготовка наукових кадрiв вищої квалiфiкацiї

В Iнститутi нинi працюють два академiки НАН України (I.М. Мриглод,
I.Р. Юхновський), три члени-кореспонденти НАН України (Ю.В. Головач,
М.Ф. Головко, I.В. Стасюк1), 23 доктори та 33 кандидати наук. Середнiй вiк
науковцiв складає близько 48 рокiв. Iнститут i структурнi пiдроздiли, з яких
вiн зорганiзувався, стали доброюшколоюдлямайбутнiх керiвникiв цiлої низ-
ки вищих навчальних закладiв: Iван Вакарчук був ректором Львiвського на-
цiонального унiверситету iменi Iвана Франка, а згодом Мiнiстром освiти i
науки України, Юрiй Рудавський — ректором Нацiонального унiверситету
«Львiвська полiтехнiка», Iван Копич— ректором Львiвської комерцiйної ака-
демiї, Василь Височанський — довголiтнiм першим проректором ЛНУ iме-
нi Iвана Франка, Петро Костробiй — першим проректором НУ «Львiвська

116 вересня 2019 р., коли рукопис статтi вже був готовий, I.В. Стасюк вiдiйшов у вiчнiсть.
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полiтехнiка». Свого часу в Iнститутi також працював перший ректор Волин-
ського державного унiверситету Анатолiй Свiдзинський. Вихованцi Iнститу-
ту очолювали кафедри: уЛьвiвському нацiональному унiверситетi iменi Iвана
Франка— кафедру теоретичної фiзики (I.О. Вакарчук i В.М. Ткачук), кафедру
астрофiзики (М.В. Ваврух), кафедру фiзики конденсованих систем (Г.В. По-
недiлок), кафедру програмування (В.С. Височанський), у Нацiональному унi-
верситетi «Львiвська полiтехнiка»— кафедру вищої математики (Ю.К. Рудав-
ський), кафедру прикладної математики (П.П. Костробiй), кафедру iнженер-
ного матерiалознавства та прикладної фiзики (Г.В. Понедiлок), у Львiвсько-
му нацiональному медичному унiверситетi iменi Данила Галицького— кафе-
дру медичної iнформатики (О.Я. Сабан), у Львiвському торгово-економiчно-
му iнститутi (Львiвськiй комерцiйнiй академiї) — кафедру вищої математики
(Ю.В. Козицький), кафедру економiчного прогнозування та ризику (I.М. Ко-
пич).

Зараз при Iнститутi функцiонують аспiрантура та докторантура i пра-
цює спецiалiзована рада iз захистiв докторських i кандидатських дисертацiй.
Iнститут має лiцензiю МОН України на провадження освiтньої дiяльностi
у сферi вищої освiти третього (освiтньо-наукового) рiвня. При IФКС НАН
України працюють двi фiлiї кафедр Нацiонального унiверситету «Львiвська
полiтехнiка». Провiднi фахiвцi IФКС НАН України читають курси лекцiй як
з класичних курсiв теоретичної фiзики, так i з нових дисциплiн, таких як
комп’ютерне моделювання фiзичних процесiв та паралельне програмуван-
ня тощо. При IФКС НАН України створено спецiалiзований комп’ютерний
клас для навчання студентiв. Працiвники Iнституту керують курсовими та
дипломними роботами i викладають спецкурси також у Львiвському нацiо-
нальному унiверситетi iменi IванаФранка, в Українськiй академiї друкарства,
Українському католицькому унiверситетi.

У 2009 р. в Iнститутi вперше в Українi вiдбувся спiльний мiжнародний за-
хист дисертацiйної роботи перед спецрадою Iнституту та журi Унiверситету
Нансi, на якому в один день було прийнято рiшення про присвоєння пошуку-
вачуО.Є.Капiкраняну вчених ступенiв кандидата фiзико-математичних наук
та доктора фiлософiї. Згодом вiдбулося ще кiлька подiбних захистiв.Нинi ця
робота успiшно продовжується в рамках мiжнародного коледжу докторантiв
з фiзики складних систем, засновниками якого виступили унiверситети Ля-
пцiґа (Нiмеччина), Лотарiнгiї (Францiя), Ковентрi (Великобританiя) та IФКС
НАН України.

Iнститут є одним iз наймолодших закладiв в системiНАНУкраїни з огля-
ду на середнiй вiк науковцiв завдяки постiйному поповненню випускниками
унiверситетiв. З одного боку,молодi дослiдники переймають iснуючi традицiї
наукової працi, з iншого — йдуть у ногу з часом i несуть вiдповiдальнiсть за
новi сучаснi iдеї та проекти. Вiд 2000 року в Iнститутi дiє Рада молодих вче-
них, у 2012 роцi за її iнiцiативою створено львiвський осередок проектуYoung
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MindsЄвропейського фiзичного товариства «ICMP—YoungMinds». Завдяки
участi в Young Minds молодi науковцi IФКС отримують гранти вiд Європей-
ського фiзичного товариства на проведення Всеукраїнської школи-семiнару
таКонкурсумолодих вчених, а також заходiв, спрямованих на популяризацiю
науки.

Мiжнародна спiвпраця— невiд’ємна риса Iнституту

Зi створенням Iнституту значно розширилася географiя країн i перелiк на-
укових центрiв, iз якими спiвпрацюють нашi науковцi. Тривалi науковi ста-
жування у провiдних свiтових центрах стали звичною практикою. Щорiчно
близько 40% наукових спiвробiтникiв Iнституту перебувають iз вiзитами (∼
45 вiдряджень на рiк) або ж виконують програми стажування (7–11щорiчно)
у закордонних наукових центрах. У свою чергу, IФКС НАН України щороку
приймає близько 20–30 науковцiв iз iнших країн. Результатами мiжнародної
спiвпрацi стають спiльнi науковi публiкацiї (понад 50% статей у спiвавторствi
iз зарубiжними партнерами) у провiдних свiтових журналах. Така спiвпраця
вiдкриває додатковi можливостi з доступу до сучасних суперкомп’ютерiв та
iнформацiйних ресурсiв, сприяє актуалiзацiї тематики дослiджень, дозволяє
знаходити кошти для участi в мiжнародних конференцiях (близько 10 щорi-
чно) i створює добрий ґрунт для пiдготовки мiжнародних проектiв. Так, для
прикладу,Т.М. Брик стажувався у всесвiтньо вiдомих експертiв iз класичного
та першопринципного комп’ютерного моделювання Ю. Гафнера (Вiдень, Ав-
стрiя), Л. Клейнмана (Остiн, США) та Т. Геймета (Х’юстон, США); А.Д. Тро-
химчук — у класика теорiї рiдин Д. Гендерсона (Прово, США), Ю.В. Калю-
жний— в одного iз творцiв статистичної механiки простих i квантових пли-
нiв Дж. Стелла (Стонi Брук, США), А.Ф. Коваленко — у Ф. Хiрати (Японiя),
котрий одним iз перших застосував методи статистичної механiки до опису
реальних хiмiчних та бiологiчних об’єктiв.

Поряд iз пошуком нових можливостей для спiвпрацi активно розвива-
лися уже усталенi колаборацiї. Так, на початку 90-х розпочалася довголiтня
спiвпраця груп М.Ф. Головка та професора Ж.-П. Бадiалi з Унiверситету iме-
нi П’єра i Марiї Кюрi. Спiльнi дослiдження стосувалися теорiї поверхневих
явищ, електрохiмiї, статистичної фiзики та теорiї м’якої речовини. Спiльно
виконано цiлу низку мiжнародних проектiв, серед яких два проекти INTAS,
проект Eco-Net, в рамках якого розроблена Ж.-П. Бадiалi теорiя корозiї була
використана для моделювання процесiв саморуйнування матерiалiв, що мi-
стять радiоактивнi речовини. Завдяки цiй спiвпрацi IФКС став одним iз пер-
ших iнститутiв НАН України, що встановив регулярнi контакти з CNRS, якi
ефективно продовжуються дотепер уже з учнямиЖ.-П. Бадiалi.

Iнший приклад такої спiвпрацi, яка тривала впродовж двох десятилiть,
стосується проектiв з Iнститутом теоретичної фiзики Унiверситету Йогана
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Кеплера в Лiнцi (Австрiя), що охоплювали дослiдження критичних явищ i
динамiчної поведiнки в конденсованiй речовинi. З австрiйської сторони ке-
рiвником цього спiвробiтництва був професор Р. Фольк, з української —
I.М.Мриглод, а активними учасниками були також науковцi з групиЮ.В. Го-
ловача. За iнiцiативу та персональну участь у проектах, спрямованих на укрi-
плення спiвпрацiмiжкраїнамиЦентральної та СхiдноїЄвропи, Р.Фольк став
першим почесним доктором IФКС НАН України.

Важливою для Iнституту стала довголiтня мiжнародна спiвпрацяЮ.В. Го-
ловача та його учнiв з К. фон Фербером iз Унiверситету Ессена (а потiм —
Фрайбурга,Нiмеччина), присвячена дослiдженню зiркових полiмерiв, iз про-
фесором Б. Бершем iзУнiверситету АнрiПуанкареНансi-1 (Францiя) iз дослi-
дження критичної поведiнки дво- та тривимiрних систем пiд впливом стру-
ктурного безладу, неоднорiдностей i просторових обмежень, iз професором
Р. Кенною (Ковентрi, Англiя) з дослiдження фiзики складних систем. Її ре-
зультат — велика кiлькiсть спiльних мiжнародних проектiв, зокрема чоти-
рьох в рамкахСьомої рамкової програмиЄС, спiльне з захiдними партнерами
наукове керiвництво аспiрантами та спiльнi захисти дисертацiй.

Сьогоднi Iнститут пiдтримує тiснi контакти з понад 50 провiдними до-
слiдницькими центрами з 23 країн свiту, серед яких: Унiверситет iменi П’єра
i Марiї Кюрi (вiд 2018 року унiверситет Сорбони — Еколь Нормаль Суперi-
ер) (Париж, Францiя), Унiверситети Джорджтауна, Пiвнiчної Каролiни, Брi-
гама Янга, Сан-Дiєго (США), Альбертський (Едмонтон, Канада), Лотарингiї
(Нансi, Францiя), Ковентрi (Великобританiя), Дортмунда (Нiмеччина), Рим-
ський «La Sapienza» (Iталiя), Любляни (Словенiя), Флоренцiї (Iталiя), Альп
(Гренобль,Францiя),Марiї Склодовської-Кюрi (Люблiн,Польща),Медичний
та Технiчний унiверситети Вiдня (Австрiя), Бiлоруський державний технi-
чний унiверситет (Мiнськ), Галiлейський дослiдницький центр з прикладної
математики (Iзраїль), Iнститут фiзичної хiмiї ПАН (Варшава, Польща), Ко-
ролiвський технологiчний iнститут (Стокгольм, Швецiя), Iнститут хiмiчних
процесiв АН ЧР (Прага, Чехiя) та багато iнших.

Упродовж останнього десятирiччя науковцi Iнституту на конкурснiй
основi виграли бiльше 30 мiжнародних грантiв вiд Європейської Комiсiї (7
Рамкова програма, Горизонт 2020), CRDF, CNRS, INTAS, Eco-Net, УНТЦ,
Фонду Гумбольдта, Центру спiльних дослiджень Transregio 80, Департаменту
енергiї США, Нацiональної стипендiальної програми Словаччини, програми
iменiФулбрайта,Мiжнародного центру теоретичної фiзики iм. Абду Салама,
проектiв двостороннього наукового спiвробiтництва з Польщею, Нiмеччи-
ною, Австрiєю,Францiєю, Бiлоруссю, Чехiєю, Словаччиною.
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Конференцiйна дiяльнiсть

Iнститут активно продовжує роботу з органiзацiї конференцiй в Українi. Так
у 2004 р. Iнститут виграв ґранти на органiзацiю двох Дослiдницьких конфе-
ренцiй НАТО «Iонна м’яка речовина: новi тенденцiї в теорiї i застосуваннях»
i «Ефекти розмiрностi та нелiнiйностi в фероїках».У 2005 р. на мiжнародному
рiвнi вiдродилися традицiйнi конференцiї зi статистичної фiзики, якi органi-
зовувалися тут ще з початку 1970-х. Першою з них стала конференцiя «Ста-
тистична фiзика 2005: сучаснi проблеми i новi застосування» (2005). Згодом
у Львовi були проведенi Третя (2009), Четверта (2012) та П’ята (2019) конфе-
ренцiї «Статистична фiзика: сучаснi проблеми i застосування», якi були при-
свяченi, вiдповiдно, 100-лiтньомуювiлеюМ.М. Боголюбова, 140-рiччю вiд дня
народженняМар’яна Смолуховського та 110-лiттюМ.М. Боголюбова i 50-лiт-
тю вiд часу утворення вiддiлу СТеКС.

Рис. 23.Учасники конференцiї «Статистична фiзика 2005» при входi до голов-
ного корпусу НУ «Львiвська полiтехнiка». 2005

Iнститут уже як визнаний у свiтi науковий центр став органiзатором про-
веденнянизкищорiчнихмiжнародних конференцiй iз давньою iсторiєю i тра-
дицiями. Зокрема, до таких великихфорумiв вiдносятьсяЩорiчна конферен-
цiя Європейської та Японської груп iз молекулярних рiдин «Складнi рiдини.
Сучаснi тенденцiї в дослiдженнi, розумiннi та застосуваннi» (2010) та 36-та
Конференцiя Середньоєвропейського спiвробiтництва в статистичнiй фiзи-
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цi — MECO-36 (2011).

В Iнститутi також започатковано серiю мiжнародних конференцiй, тема-
тика якихпов’язана знауковоюдiяльнiстю танауковимивiдкриттямивчених,
якi жили i працювали у Львовi. Зокрема, у 2009 i 2011 роках було проведено
Робочi наради Планера-Смолуховського з рiдкокристалiчних колоїдiв, при-
свяченi вкладу в свiтову науку професорiв Львiвського унiверситету—Юлi-
уша Планера (першовiдкривач термотропних рiдких кристалiв) та Мар’яна
Смолуховського (один iз засновникiв статистичної фiзики), а в 2017 р. —Уля-
мiвську робочу нараду з комп’ютерних симуляцiй: виклики та можливостi в
молекулярних симуляцiях, присвячену 70-лiттю методу Монте Карло, одним
iз ключових розробникiв якого був корiнний львiв’янин Станiслав Улям. Цi
конференцiї знайшли хороший вiдгук серед iноземних колег i сприяли попу-
ляризацiї науки в Українi.

Iнститут проводить серiю щорiчних конференцiйних зiбрань. До них,
насамперед, слiд вiднести Iзiнґiвськi читання — щорiчнi майстернi з фазо-
вих переходiв i критичних явищ, присвяченi працi Ернста Iзiнґа, в якiй вiн
розв’язав найпростiшу нетривiальну модель феромагнетика i яка згодом бу-
ла названа в його честь.Читання започаткувавЮ.В. Головач у 1997 р. Завдяки
вдало вибранiй формi зi запрошенням провiдних фахiвцiв iз рiзних країн свi-
ту для читання лекцiй студентам iмолодим вченим, Iзiнґiвськi читання стали
популярним майданчиком для росту професiйної майстерностi. Про їх авто-
ритет яскраво свiдчить той факт, що з 2004 р. видавництвомWorld Scientific
(Singapore) видається серiя оглядових монографiй пiд загальною назвою «Or-
der, Disorder and Criticality. Advanced Problems of Phase Transition �eory» iз
лекцiями читань, яка на сьогоднi налiчує вже п’ять томiв.

Рис. 24. Учасники Всеукраїнської школи-семiнару та конкурсу молодих вче-
них зi статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини в IФКС НАН
України. 2018

Iншимщорiчним зiбранням, яке проводиться в Iнститутi, є Всеукраїнська
школа-семiнар та конкурс молодих вчених зi статистичної фiзики та теорiї
конденсованої речовини. Їх пройшло вже дев’ятнадцять i вони користуються
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великим успiхом серед молодих фiзикiв-теоретикiв України. Крiм премiй пе-
реможцям конкурсу вручаються також заохочувальнi призи за найкращi до-
повiдi учасникiв школи, а також присуджується одна стипендiя I.Р. Юхнов-
ського. Також щорiчно в сiчнi проводяться Йорданськi читання, на яких
представляються найвагомiшi результати, отриманi в Iнститутi попередньо-
го року, в травнi —Фестивалi науки, а в листопадi — Робочi наради з фiзики
м’якої речовини.

Популяризацiя науки

Працiвники Iнституту проводять значну роботу з популяризацiї науки.
Одним iз прикладiв може служити мiждисциплiнарний мiський семiнар
«Обрiї науки», де на одному майданчику зустрiчаються вченi з рiзних наук,
якi популярно розказують про актуальнi проблеми. Одним iз керiвникiв се-
мiнару єЮ.В. Головач. Iншим прикладом успiшної працi у цьому напрямi ста-
ло запровадження у Львовi програми «Львiв науковий», серед iнiцiаторiв якої
були науковцi Iнституту (I.М.Мриглод та А.Д. Трохимчук). Важливою в пла-
нi популяризацiї була участь у Днях Львова у Києвi «Україна–Львiв–Європа»
(Київ,Мистецький Арсенал, 2013), де Iнститут мав окремий павiльйон i дово-
лi успiшно презентував свої розробки. Спецiально до цiєї виставки був ство-
рений проморолик про IФКС НАН України, який дотепер користується над-
звичайною популярнiстю.

Окремо хочеться вiдзначити дiяльнiсть молодих вчених Iнституту в цiй
сферi. Вони органiзували низку цiкавих i нетривiальних заходiв. Перший з
них — «Нiчне небо жовтня», проведений спiльно з астрономiчною обсерва-
торiєю ЛНУ iм. I. Франка (2013), проходив у форматi ночi вiдкритих дверей
в астрономiчнiй обсерваторiї i зiбрав близько тисячi дорослих та дiтей. Iн-
шим заходом, органiзованим спiльно з кафедрою експериментальної фiзики
ЛНУ iм. I.Франка, були «Днi свiтла у Львовi».Цiкавою була також подiя «Фi-
зика вдень i вночi», яка складалась iз двох заходiв: «Фiзика вночi: астроно-
мiчна обсерваторiя» та «Фiзика вдень: недiля дослiдiв». Остання була щедра
на захопливi експерименти та демонстрацiї з лазерами та iскровими заряда-
ми, з рiдким азотом та гелiєм, можна було спостерiгати за справжньою ле-
вiтацiєю, дивами, якi може витворяти свiтло (iнтерференцiя, дифракцiя, по-
ляризацiя, люмiнесценцiя, голографiя), як вода закипає без нагрiвання, який
насправдi броунiвський рух, як створити магнiтну i неньютонiвську рiдину,
закип’ятити воду в надувнiй кульцi i зробити справжнiсiньку хмару в пляшцi.

Iнститут поза Iнститутом

Важливою особливiстю, характерною для Iнституту фiзики конденсованих
системНАНУкраїни вiд самих початкiв творення його колективу, є атмосфе-
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ра доброзичливостi, демократiї та взаємної поваги i пiдтримки, в якiй працю-
ють його спiвробiтники. Тут традицiйно панує i активно пiдтримують культ
родини та сiмейнi цiнностi. Важливу роль у цьому вiдiграє спiльне проведен-
ня часу поза роботою, сiмейне дозвiлля, туристичнi подорожi,щорiчнi спiль-
нi новорiчнi вечори.

Рис. 25. Сходження на найвищу вершину України. Злiва направо: А. Тимчук,
М. Козловський, Л. Булавiн, Т. Брик, О. Iванкiв, I.Юхновський.

Рис. 26. На вершинi Говерли. Злiва направо I.М. Мриглод, О.С. Бакай,
I.Р.Юхновський iз правнуком Iгорем i онукою Яриною. 2015
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Так, у 1970–80-х рр. молодi працiвники вiддiлу СТеКС, а згодом i Львiв-
ського вiддiлення статистичної фiзики, регулярно здiйснювали туристичнi
походи в гори. Найактивнiшим провiдником цiєї дiяльностi був О.О. Пiзiо.
Обiднi перерви часто проходили за грою в шахи. З середини 1980-х щотижня
вiдбувалися футбольнiматчi, а зi створенням Iнституту започатковано добру
традицiющорiчних виїздiв у Карпати на Покрову.У 2015 роцi пiд часЮвiлей-
них читань «СтатистичнафiзикаХХI столiття» (Татарiв) вiдбулося сходження
учасникiв читань на Говерлу.

Рис. 27.Працiвники Iнституту i члени їх родиннаНоворiчному вечорi в IФКС
НАН України. 2006

Пам’ятними для працiвникiв та членiв їх родин є новорiчнi вечори в Iн-
ститутi, якi мають давню тяглiсть i свої традицiї. До таких заходiв, як пра-
вило, є причетною профспiлкова органiзацiя, яку у вiддiлi СТеКС очолював
В.С.Височанський, уЛьвiвському вiддiленнi статистичноїфiзики—М.В.Вав-
рух,Ю.К. Рудавський та I.М. Iдзик, а в Iнститутi — I.М. Iдзик,П.А. Глушак та
А.Д. Трохимчук.

Незабутнiми i важливими були подiї Помаранчевої революцiї та Рево-
люцiї Гiдностi, в яких працiвники Iнституту брали найактивнiшу участь.Пiд
час Революцiї Гiдностi за iнiцiативи Iнституту була створена Сотня Юрiя
Вербицького задля вираження солiдарностi академiчної спiльноти зi спра-
вою, за яку вiддав своє життя молодий вчений. Сотня органiзувала низку
науково-популярних заходiв на Майданi, якi проводилися для учасникiв
Революцiї Гiдностi.
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Рис. 28. Дружня команда IФКСНАНУкраїни в парку бiля Верховної Ради пiд
час Помаранчевої революцiї. 2004

Пiслямова

Дорога тривалiстю у пiвстолiття, яку пройшов колектив Iнституту фiзики
конденсованих систем НАН України, виявилася непростою i сповненою
багатьох перешкод, про якi у цiй статтi практично не згадувалося. Але
шлях цей ми пройшли гiдно i зроблено за цей час чимало. Iнститут фiзики
конденсованих системНАНУкраїни сформувався i вирiс в один iз провiдних
у галузi теорiї конденсованої речовини та комп’ютерного моделювання
дослiдницьких центрiв. Львiвська школа статистичної фiзики є добре зна-
ною у свiтi. Здоровим, дуже дiєвим i активно працюючим у свої 94 роки
є її засновник i творець Iнституту Iгор Рафаїлович Юхновський. Великим
авторитетом i пошаною серед наукової спiльноти користуються вченi, якi
асоцiюються з цiлими напрямками дослiджень — М.Ф. Головко, I.В. Стасюк,
Ю.В. Головач, Ю.В. Калюжний, М.В. Токарчук, Т.М. Брик, Р.Р. Левицький,
О.В. Держко, А.Д. Трохимчук, М.П. Козловський, О.В. Пацаган, М.В. Шовге-
нюк,А.М.Швайка, Я.М. Iльницький та багато iнших.Активними, амбiтними
i вже знаними в науковому спiвтовариствi є представники середнього
поколiння — А.Б. Баумкетнер, В.Б. Блавацька, М.Л. Дудка, М.Ю. Дручок,
Т.М. Пацаган, А.С. Вдович, Т.М. Верхоляк, О.I. Мриглод, О.П. Матвєєв.
Маємо чудову плеяду молодих науковцiв—М.Б. Красницька,П.В.Сарканич,
О.М. Крупнiцька, В.Я. Балiга, О.А. Добуш та iншi. Усi вони продовжують
активно працювати i це вселяє надiю, що попереду ще чимало цiкавого i що
ця дорога матиме своє продовження.



Статистична теорiя конденсованих систем

Iгор Мриглод, Олег Держко

Коротка передiсторiя та основнi поняття. Фiзика конденсованої речо-
вини як новий об’єднуючий напрям дослiджень, що має на метi вивчення
властивостей речовини в рiзних конденсованих фазах, почав формуватися
в серединi минулого столiття [1, 2]. На першому етапi такi окремi дiлянки,
як кристалографiя, магнетизм, еластичнiсть тощо були згрупованi у фiзику
твердого тiла. Тут, як у багатьох iнших випадках творення нових синергети-
чних напрямкiв у фiзицi, свою вагому роль вiдiграла теорiя, котра на той мо-
мент дозволила з єдиних позицiй розглядати рiзноманiтнi властивостi твер-
дотiльних систем,що добре моделюються атомами, якi коливаються у вузлах
кристалiчної ґратки, а їхнi електроннi рiвнi розмиваються i формують вiдпо-
вiдну зонну структуру. Такого типу моделi (першопринципнi або ж електрон-
iоннi) взаємодiючих атомiв iз iнертними локалiзованими та рухомими вален-
тними електронами досiшироко застосовуються iмають хорошi перспективи
у зв’язку з розвитком комп’ютерної технiки. Вони дозволяють, зокрема, по-
яснити властивостi великої кiлькостi твердотiльних матерiалiв. Як свого ро-
ду альтернативу до них можемо розглядати iнший клас моделей (квазiчастин-
кових), що почав активно розвиватися наприкiнцi першої третини минуло-
го столiття у зв’язку з формуванням концепцiї елементарних збуджень або ж
квазiчастинок (фонони,магнони, полярони тощо), якi ведуть себе як фермiо-
ни (i нагадують реальнi частинки типу електронiв) або ж як бозони (з коле-
ктивним спектром, типовим, наприклад, для звукових збуджень). Для такого
типу моделей можна отримувати вiдповiднi функцiї вiдгуку i розраховувати
експериментально спостережуванi характеристики, як питому теплоємнiсть
чи дiелектричну функцiю. З математичної точки зору квазiчастинки ведуть
себе як майже реальнi «частинки», що слабо взаємодiють мiж собою i фор-
мують свого роду газ. Таким чином, можна провести паралель iз системою
слабо взаємодiючих класичних частинок у газовiй фазi, а отже, приходимо до
концептуально єдиної проблеми, що вимагає розвитку теорiї взаємодiючих
багаточастинкових систем, зокрема у випадку, коли роль взаємодiй зростає.

У чомусь схожий i далеко непростий шлях у спробах зрозумiти як iз га-
зової фази формується рiдкий стан i пояснити властивостi плинiв пройшла i
фiзика рiдин. Бiльше 140 рокiв тому, а саме в 1873 роцi,Йоганнес Дидерик Ван
дер Ваальс у своїй дисертацiї запропонував рiвняння,що описує перехiд газу
у фазу рiдини i навпаки.Це рiвняння було отримане для моделi неiдеального
газу, що якiсно враховувала притягальну взаємодiю мiж частинками, якi ма-
ють власний розмiр. За цей результат Ван дер Ваальс був удостоєнийНобелiв-
ської премiї зфiзики в 1910 роцi [3]. З того часу впродовж багатьох десятилiть
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однiєю з основних проблем теорiї багатьох частинок залишається рiвноправ-
не врахування усiх типiв взаємодiй, що вкрай важливо для опису реальних
систем. Для того, щоби проiлюструвати наскiльки непростою виявилася ця
проблема, можна пригадати цiкавий епiзод, що мав мiсце на Мiжнароднiй
конференцiї зi статистичної механiки в Амстердамi в 1937 роцi, котра була
приурочена до 100-рiччя з дня народження Ван дер Ваальса.На однiй iз сесiй,
на якiй головував Гендрiк Крамерс, пiд час дискусiї вiн поставив на голосува-
ння питання: чи здатна статистична механiка описати рiдкий стан? Результат
був 50 до 50 iз «нi» вiд Петера Дебая, лауреата Нобелiвської премiї з хiмiї за
1936 рiк «за внесок у розумiння молекулярної структури в ходi дослiджень
дипольних явищ i дифракцiї рентгенiвських променiв та електронiв у газах».

З теоретичної точки зору в обох випадках, зокрема при вивченнi як твер-
дотiльних систем, так i густих плинiв, йдеться про системи, що формуються
великим числом частинок, якi взаємодiють мiж собою, а результат такої вза-
ємодiї — можливiсть формування рiзних фаз iз властивостями, що суттєво
вiдрiзняються вiд поведiнки колективу таких же частинок без взаємодiї. Слiд
вiдмiтити, що поряд iз добре вiдомими конденсованими фазами (такими, як
твердi тiла та рiдини), до середини минулого столiття виявлено низку фаз,
якi визначаються характером орiєнтацiйного впорядкування молекул при їх
позицiйному безладi (рiдкi кристали) чи впорядкуванням магнiтних або ж
дипольних моментiв частинок у вузлах кристалiчних ґраток (магнiтнi чи по-
лярнi стани).Ще цiкавiшою є природа бiльш екзотичних конденсованих фаз
(надпровiдної та надплинної), якi виникають при низьких температурах i в
яких на макрорiвнi проявляються квантовi властивостi окремих частинок,
що формують систему. Про це ще буде йтися далi детальнiше. Наслiдком та-
кого досить швидкого розвитку подiй i намагання видiлити основнi риси та
схожi моменти в розумiннi механiзмiв формування i змiн конденсованих фаз
у рiзних матерiалах стала поява нового великого напряму дослiджень, вiдо-
мого як фiзика конденсованих середовищ або ж фiзика конденсованої речо-
вини.

Спiльним для об’єктiв фiзики конденсованої речовини є те, що мова iде
про багаточастинковi системи iз взаємодiями. Вiдповiдно, частинки в таких
системах сильноскорельованi через прямi взаємодiї мiж ними, а також через
специфiку деяких станiв, у яких вони перебувають, зокрема поблизу перехо-
дiв мiж рiзними фазами. Важливою характеристикою таких об’єктiв є їхня
велика рiзноманiтнiсть (diversity).Один iз найцитованiших фiзикiв ХХ столi-
ття Марвiн Коен у зв’язку з цим вiдмiтив [1],що саме така рiзноманiтнiсть i є
причиною того, що науковцям, котрi працюють у дiлянцi «фiзика конденсо-
ваної речовини», яка продовжує iнтенсивно розвиватися, важко, на вiдмiну
вiд скажiмо астрофiзикiв, дiйти згоди, коли їх просять сформувати список
найважливiших проблем.

Кiлька прикладiв того, як термiн конденсована речовина почав вперше
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використовуватися на практицi. У 1963 роцi у видавництвi Shpringer-Verlag
почав виходити журнал пiд назвою «Physics of Condensed Matter», що при-
ймав до розгляду статтi англiйською, французькою та нiмецькою мовами.
Об’єднуючий термiн конденсована матерiя вперше використали в назвi на-
укового пiдроздiлу Фiлiп Уоррен Андерсон, Нобелiвський лауреат з фiзики у
1977 роцi, та його колега Волкер Гайне, замiнивши назву своєї групи у Кавен-
дишськiй лабораторiї УнiверситетуКембрiджа з теорiї твердого тiла на теорiю
конденсованої речовини. Вiдбулося це в 1967 роцi.

Навеснi 1969 року I.Р. Юхновський за активної пiдтримки академiка
М.М. Боголюбова створив у Львовi Вiддiл статистичної теорiї конденсова-
них систем (СТеКС) у складi Iнституту теоретичної фiзики АН УРСР. Таким
чином, в Українi виник перший науковий пiдроздiл, наукова тематика якого
мала на метi опис великого рiзноманiття конденсованих станiв методами ста-
тистичної фiзики. Слiд вiдмiтити, що крок цей був дуже вчасним, бо на той
час почав активно формуватися цiлком новий теоретичний iнструментарiй
для вирiшення складних проблем фiзики багаточастинкових систем. Згада-
ємо у цьому зв’язку, зокрема, фундаментальнi працi Миколи Миколайовича
Боголюбова [4, 5], якi фактично змiнили методологiю теорiї конденсованої
речовини i вiдкрили цiлком новi перспективи, пов’язанi з усе ширшим вико-
ристанням методiв статистичної механiки.

Дещо про стани конденсованої речовини. Подальший розвиток цього
напряму супроводжувався як появою нових теоретичних та експеримен-
тальних методiв i пiдходiв до дослiдження конденсованих систем, так i
новими знахiдками принципово нових конденсованих станiв речовини.
Так, для прикладу, у 1982 роцi Данiєль Шехтман (iзраїльський фiзик i хiмiк,
лауреат Нобелiвської премiї з хiмiї за 2011 рiк «за вiдкриття квазiкриста-
лiв») виявив, що деякi алюмiнiєво-марганцевi сплави продукують незвичнi
дифрактограми, якi неможливi у кристалах iз трансляцiйною симетрiєю.
Фактично цi результати стали першими спостереженнями нового впоряд-
кованого стану з далеким порядком, котрий отримав назву квазiкристали.
Першi квазiкристалiчнi матерiали були термодинамiчно нестiйкими i при
нагрiваннi утворювали регулярнi кристали. Проте в 1987 роцi отримано i
дослiджено першi стабiльнi квазiкристали, що дало змогу виробляти великi
зразки i вiдкрило новi можливостi для потенцiйних застосувань. У 2009
роцi вченi повiдомили [6] про перший природний квазiкристал–мiнерал,
знайдений в рiчцi Хатирка на сходi Росiї.

Квантовий стан типу спiнової рiдини був теоретично передбачений Фi-
лом Андерсоном у 1973 роцi як основний стан для системи квантових спiнiв
s = 1/2 на трикутнiй ґратцi з антиферомагнiтною гайзенбергiвською взаємо-
дiєю найближчих сусiдiв, де сусiднi спiни прагнуть орiєнтуватися у протиле-
жних напрямках. Цей стан названо «рiдиною», оскiльки вiн є невпорядкова-
ним (порiвняно з феромагнiтним) i нагадує рiдину, яка є невпорядкованою
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порiвняно з кристалом. Проте, на вiдмiну вiд iнших невпорядкованих станiв,
квантовий спiновий рiдинний стан може зберiгатися до дуже низьких темпе-
ратур. У 2000 р. вперше було виявлено квантовий спiновий рiдинний стан у
хлорокупратi цезiю Cs2CuCl4 iз трикутною ґраткою [7], а згодом вiн спосте-
рiгався в органiчному iзоляторiМота [8] (див. також [9]).

Кожну конденсовану фазу можна описати з допомогою вiдповiдного па-
раметра порядку. Такий опис передбачає,що флуктуацiї, якi характеризують
вiдхилення в системi вiд вiдповiдного термодинамiчного стану, будуть мали-
ми, а отже вони не руйнуватимуть вiдповiдний порядок, а можуть лише не-
значно зменшувати його рiвень. Питання про вплив флуктуацiй на впоряд-
кування вивчали багато дослiдникiв. У 60-х роках XX столiття Мермiн, Ва-
гнер i Гогенберг [10, 11] за допомогою нерiвностей Боголюбова довели, що в
низьковимiрних системах iз неперервною симетрiєю не може iснувати пара-
метра порядку. Доказ Мермiна i Вагнера стосувався плоскої моделi Гайзен-
берга, а Гогенберг довiв аналогiчну теорему для двовимiрної надплинностi i
надпровiдникiв. Цi роботи поставили пiд сумнiв можливiсть фазового пере-
ходу в таких системах.Однак,майже в тойже час, були опублiкованiрезульта-
ти дослiджень, виконанi методом високотемпературних розвинень (див., для
прикладу, [12]), в яких для двовимiрної системи спiнiв було виявлено рiзну
поведiнку сприйнятливостi i кореляцiйних функцiй у низькотемпературнiй
та високотемпературнiй дiлянках, що говорило про наявнiсть фазового пе-
реходу в таких системах. Незалежно до висновку про можливiсть залежного
вiд температури фазового переходу в двовимiрних системах дiйшов i Бере-
зинський [13, 14], проте повне розумiння фiзики такого фазового переходу
було досягнуто в роботах Костерлiца i Таулесса [15, 16], якi побудували йо-
го кiлькiсну теорiю.Данкан Галдейн розвинув теорiю одновимiрних спiнових
систем i показав,що властивостi таких систем кардинально вiдрiзняються вiд
властивостей аналогiчних систем вищої вимiрностi. На основi топологiчних
мiркувань вiн показав,що ланцюжки з цiлим i пiвцiлим спiном повиннi мати
якiсно рiзнi властивостi. Нобелiвську премiю з фiзики в 2016 р. було прису-
джено Д. Таулессу, Д. Галдейну i Дж.М. Костерлiцу за «теоретичнi вiдкриття
топологiчних фазових переходiв i топологiчних фаз матерiї». Таким чином, у
фiзику конденсованої речовини увiйшло поняття топологiчного порядку для
характеристики певних станiв квантової матерiї, коли звичайний параметр
порядку вiдсутнiй. Пiзнiше з’явилася теорiя топологiчних iзоляторiв — но-
вих дво- та тривимiрних систем, якi в об’ємi є звичайними iзоляторами, але
характеризуються металiчними властивостями на поверхнi, а вивчення ма-
йоранiвських зв’язаних станiв i неабелевої квантової статистики виникло з
задач, де топологiчно стiйкi об’єкти вiдiграють важливу роль.

Iдею часового кристалу вперше сформулював у 2012 роцi Френк Вiльчек
(американський фiзик, лауреат Нобелiвської премiї з фiзики 2004 року «за
вiдкриття асимптотичної свободи в теорiї сильних взаємодiй»). Вiн задався
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питанням про можливiсть спонтанної самоорганiзацiї багаточастинкової си-
стеми з наступним перiодичним у часi її рухом. Такий тип динамiчної пере-
будови мав би вiдрiзнятися вiд iнших вiдомих прикладiв самоорганiзацiї у
класичних системах (конвекцiйнi комiрки, хiмiчнi коливнi реакцiї тощо) i ви-
никати через механiзм спонтанного порушення симетрiї, що є вiдповiдаль-
ним за широкий клас явищ, зокрема таких як намагнiченiсть феромагнiтних
матерiалiв (порушення симетрiї обертання) або перехiд iз фази рiдини до
кристалу (порушення симетрiї щодо малих просторових змiщень). При цьо-
му багаточастинкова система спонтанно переходить у стан, що описується
розв’язком iз нижчою симетрiєю порiвняно зi симетрiєю самих рiвнянь. Зго-
дом було показано,що iдея Вiльчека не може бути реалiзована у первинному
виглядi, проте в такий спосiб вiдкрили новий i цiкавий напрям пошукiв, який
зрештою увiнчався успiхом. Так, у 2016 роцi запропонували iншi сценарiї для
спостереження ефекту порушення симетрiї щодо часових трансляцiй [17], якi
впродовж року були дослiдженi та реалiзованi у двох незалежних експери-
ментальних групах [18, 19].

Як бачимо уже з вищенаведених прикладiв, фiзика конденсованого стану
охоплює величезний спектр задач,що стосуються якнайрiзноманiтнiших си-
стем. Розмаїття конденсованих систем i явищ,що їм властивi, роблять фiзику
конденсованої речовини однiєю iз найдинамiчнiших галузей сучасної фiзики,
що тiсно переплiтається з багатьма iншими науками, зокрема хiмiєю,матерiа-
лознавством, бiологiєю. Вивчення фiзики конденсованого середовища перед-
бачає використання великого числа експериментальних методик дослiджен-
ня рiзноманiтних властивостей матерiалiв i багатьох методiв теоретичної фi-
зики для розробки математичних моделей, якi допомагають зрозумiти їхню
фiзичну поведiнку i виявити певнi загальнi закономiрностi.

Зупинимося далi на прикладах деяких напрямiв дослiджень iз статисти-
чної теорiї конденсованих станiв, якi розвивалися, зокрема, у Львовi — спер-
шу у Вiддiлi статистичної теорiї конденсованих систем, а згодом i в Iнститутi
фiзики конденсованих систем НАН України (створений у 1990 роцi на базi
наукового колективу,що вирiс iз вiддiлу СТеКС).

Системи заряджених частинок (електролiти, електронний газ, плазма, а
також спiновий лiд). Коли мова йде про статистичну теорiю систем зарядже-
них частинок, то чи не найпростiша модель, яка може бути при цьому роз-
глянута, трактує iони як зарядженi твердi кульки в середовищi з дiелектри-
чною сталою. Хоча в цiй моделi взаємодiя мiж двома iонами (1 i 2) є оберне-
но пропорцiйною до вiдстанi мiж ними, тобто є далекосяжною ∝ 1/ ∣R1 −R2∣
(закон Кулона), уже в рамках найпростiшої теорiї в цiлому електронейтраль-
ної системи можна показати, що через наявнiсть у системi величезного чи-
сла iнших iонiв ефективна взаємодiя мiж ними матиме екранований хара-
ктер∝ exp (−ϰ ∣R1 −R2∣) / ∣R1 −R2∣, тобто виникає ефективний радiус взаємо-
дiї rD = 1/ϰ, де ϰ— параметр екранування Дебая-Гюкеля.
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При цьому ϰ прямує до нуля з ростом температури або ж iз зменшен-
ням густини заряджених частинок— тодi «вiдновлюється» вихiдна взаємодiя
Кулона (теорiя Дебая-Гюкеля (1923)). До такого висновку приводить набли-
жений розв’язок рiвняння Пуасона для електростатичного потенцiалу, якщо
врахувати, що густина заряду в правiй сторонi цього рiвняння залежить вiд
шуканого потенцiалу через розподiл Больцмана. Знаючи ефективну мiжча-
стинкову взаємодiю, можна знайти потенцiальну енергiю електролiту, а в ре-
зультатi всi його термодинамiчнi властивостi. Розгляд П. Дебая i Е. Гюкеля
згодом повторили i вдосконалили. Так, зокрема, в уже згаданiй монографiї
М.М. Боголюбова [4] система заряджених частинок розглядалася в рамках
формалiзму так званих s-частинкових функцiй розподiлу Fs(R1, . . . ,Rs), якi
пов’язанi з ймовiрнiстю виявити s частинок в околi точок простору R1, . . . ,Rs

у термодинамiчно великiй системi; звичайно розглядають лише функцiї роз-
подiлу нижчих порядкiв з s = 1, 2 чи s = 3. З одного боку, такi функцiї до-
зволяють обчислити спостережуванi властивостi (наприклад, тиск), а з iншо-
го— вони задовольняють (нескiнчену) систему рiвнянь, яку можна наближе-
но розв’язати в тому чи iншому випадку. Так, у випадку кулонiвської взаємо-
дiї мiж частинками виникає малий параметр є ∝ ϰ3 i розв’язок для F2(R1,R2)
за степенями малої величини є вже в найнижчому порядку вiдтворює резуль-
тати теорiї Дебая-Гюкеля. Але метод Боголюбова дозволяє пiти значно далi
(вищi наближення, врахування короткосяжного вiдштовхування; а якщо еле-
ктролiт не сильний, то не всi молекули розпалися на iони i слiд враховувати
мультипольнiмоменти нейтральних молекул). Багато результатiв у цiй дiлян-
цi отримали I.Р. Юхновський, М.Ф. Головко та їхнi учнi (див., для прикладу,
монографiю [20], яка стала настiльною книгою для кiлькох поколiнь фiзикiв,
якi дослiджували розчини електролiтiв). В основi цих дослiджень був метод
колективних змiнних, сформульований I.Р. Юхновським у 50–60-х роках XX
столiття, який дозволяв коректно враховувати як короткосяжнi, так i далек-
осяжнi взаємодiї, а також явно включати до розгляду розчинник i описувати
ефекти сольватацiї в розчинах.

Цiлу низку властивостей класичних систем заряджених частинок можна
зрозумiти лише в рамках нерiвноважної теорiї, котра дозволяє описувати ча-
совi кореляцiї в динамiцi, розраховувати коефiцiєнтипереносу тафункцiї вiд-
гуку системи на зовнiшнi збурення. У 80-х роках розпочинаються дослiдже-
ння i в цьому напрямi. Для засвоєння методiв нерiвноважної статистичної
фiзики до Москви скеровується М.В. Токарчук, який отримав змогу працю-
вати пiд керiвництвом проф. Д.М. Зубарєва, учня М.М. Боголюбова. З того
часу розпочалися у Львовi дослiдження iонних систем методами нерiвнова-
жної статистичної фiзики (див., для прикладу, [21]).

На перший погляд чимось подiбною є й iнша фундаментальна модель,що
важлива у фiзицi простих металiв (як натрiй чи калiй) i описує однорiдний
електронний газ iз кулонiвським вiдштовхуванням електронiв у середовищi
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з рiвномiрно розподiленим позитивним зарядом, який походить вiд iонiв i
забезпечує загальну електронейтральнiсть системи. Але електрони в цiй мо-
делi потребують уже квантового (а не класичного) розгляду i це iстотно змi-
нює теорiю. Електрони як фермiони зi спiном s = 1/2 (в одиницях ħ) опису-
ються антисиметричною багаточастинковою хвильовою функцiєю i для них
виконується принцип Паулi. Коли мова йшла про класичнi частинки (iони),
то про їх кiнетичну енергiю навiть не згадувалося — її врахування в теорiї
тривiальне. Але у квантовому випадку все iнакше. Навiть якщо б мiж фер-
мiонами не було взаємодiї (iдеальний газ фермiонiв), то через принцип Паулi
електрони матимуть величезну кiнетичну енергiю.Наприклад, якщо йдеться
про густину фермiонiв N/V = 3 ⋅ 1022 см−3, що приблизно вiдповiдає густинi
колективiзованих електронiв у натрiї, то їхнi iмпульси досягатимуть значе-
ння kF ≈ 108 см−1 (в одиницях ħ); вiдповiдна енергiя — EF ≈ 3.5 еВ (енергiя
Фермi), а температура — TF ≈ 4 ⋅ 10

4 K (температура Фермi). I хоча кiмнатна
температура (300 K) є порiвняно малою в порiвняннi з температурою Фермi,
в електронному газi слiд враховувати також i взаємодiю Кулона. Внески вiд
кiнетичної енергiї електронiв, що зумовленi статистикою Фермi, та вiд куло-
нiвського вiдштовхування мiж електронами по рiзному залежать вiд густи-
ни. Густину електронного газу N/V прийнято характеризувати параметром
rs, rs = r0/a0, де V/N = 4πr30/3, a a0 ≈ 0.5 ⋅ 10−8 см — це радiус Бора, i має-
мо, наприклад, для натрiю rs ≈ 3.9. При великих густинах (rs ≪ 1) кiнетична
енергiя домiнує. У такому електронному газi двочастинкова функцiя розпо-
дiлу «вiдчуває» перш за все, вiдштовхування, що зумовлене принципом Па-
улi, а вiдштовхування Кулона, яке, як i для класичних частинок, виявляється
екранованим, можна розглядати як незначну поправку. При малих густинах
(rs ≫ 1) електрони втрачають квантовiсть (середня вiдстань мiж електронами
стає бiльшою за довжину хвилi де Бройля i електрони можна розрiзняти), то-
дi домiнуватиме кулонiвська взаємодiя i згiдно з передбаченням Вiгнера може
утворитися кристал iз локалiзованих зарядiв (кристалiзацiя Вiгнера, 1934). З
середини шiстдесятих рокiв минулого столiття задача про однорiдний еле-
ктронний газ стала випробовувальним полiгоном для формалiзму функцiо-
налу електронної густини (В. Кон, Л. Шем, 1965). Альтернативний пiдхiд, що
базувався на методi змiщень i колективних змiнних [22], розвивали майже в
той самий час I.Р.Юхновський,М.В. Ваврух та їхнi учнi.

Зовсiм в iншому контекстi теорiя сильних електролiтiв Дебая-Гюкеля зна-
йшла своє застосування через майже дев’яносто рокiв пiсля її створення. У
працях Р.Мьоснера i спiвробiтникiв [23] вивчався так званий спiновий лiд—
магнетик Iзiнґа з дипольною взаємодiєю, де спiни (магнiтнi моменти) Iзiнґа
розмiщенi у вузлах тривимiрної ґратки пiрохлору. Виявилося, що при низь-
ких температурах низькоенергетичнi збудження над основним станоммають
форму магнiтних монополiв— точкових дефектiв,що взаємодiють через ма-
гнiтну взаємодiю Кулона. Тому теорiя Дебая-Гюкеля у застосуваннi до спiно-
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вого льоду описує магнiтостатичний внесок у вiльну енергiю спiнового льоду,
а в результатi дозволяє пояснити ряд спостережуваних властивостей таких
сполук як Dy2Ti2O7 чи Ho2Ti2O7, що є прикладами магнiтних матерiалiв, у
яких реалiзується модель спiнового льоду.

Надплиннiсть,конденсацiяБозе-Айнштайна,рiдкий гелiй i холоднi ато-
ми. Квантова статистика передбачає цiлком рiзнi властивостi для двох кван-
тових рiдин: рiдкого гелiю-4 (ядро атома He4 мiстить два протони i два ней-
трони) i рiдкого гелiю-3 (ядро атомаHe3 мiстить два протони i один нейтрон).
Атоми рiдкогоHe4 є бозонами, а атоми рiдкогоHe3 —фермiони. Бозони опи-
суються симетричною багаточастинковою хвильовою функцiєю, а фермiо-
ни— антисиметричною. Iдеальний газ бозонiв (без взаємодiї мiж бозонами)
при достатньо низьких температурах (TBEC ≈ 3.14 K, якщо б атомиHe4 не вза-
ємодiяли) переходить у квантовий колективний стан, у якому всi частинки
мають нульовий iмпульс (конденсацiя Бозе-Айнштайна). I хоча взаємодiями
мiж атомами рiдкогоHe4 не можна нехтувати (оскiльки, зокрема, атоми взає-
монепроникнi i при наближеннi двох атомiв виникає короткосяжне вiдштов-
хування, яке слiд враховувати при густинах, типових для рiдкого He4), очi-
кувалося,що квантова статистика бозонiв приводитиме до незвичайних вла-
стивостей для рiдкого He4. I справдi, у сiчнi 1938 року на сусiднiх сторiнках
журналу Nature були опублiкованi двi статтi (Петра Капiци, а також Джона
Аллана i Дона Майзнера), у яких йшлося про явище надплинностi в рiдкому
He4 — втрату в’язкостi при температурах, нижчих за Tλ ≈ 2.17 K. При T = Tλ

вiдбувається фазовий перехiд у надплинну фазу, котрий спостерiгав майже
10 рокiв до того Вiлем Кейс; цей перехiд супроводжується аномальною пове-
дiнкою температурної залежностi теплоємностi, температурний профiль якої
нагадує грецьку лiтеру λ (звiдси i назва λ-перехiд).

I хоча над теорiєю рiдкого He4 працювали такi вiдомi дослiдники, як
Л.Д. Ландау, М.М. Боголюбов, Р. Фейнман i багато iнших теоретикiв, повної
мiкроскопiчної теорiї надплинностiБозе-рiдинидосiне створено.Так,напри-
клад, експерименти з рiдким He4 показують, що навiть при T = 0 в одноча-
стинковому Бозе-конденсатi перебуває занадто мало атомiвHe4 в порiвняннi
з передбаченнями теорiї. Iнший приклад — експериментальне значення ма-
ксимальної швидкостi, з якою надплинний He4 ще може текти капiлярами, є
набагато меншим за теоретично передбачене.

I.Р. Юхновський, I.О. Вакарчук та їхнi учнi теж працювали у цiй дiлян-
цi теорiї конденсованих систем (див., для прикладу, [24]); основнi їхнi працi
стосуються застосування методу колективних змiнних до аналiзу хвильової
функцiї основного стану рiдкого He4, теорiї спектру збуджень, а також тер-
модинамiки рiдкогоHe4, теорiї λ-переходу, аналiзу Бозе-конденсацiї за наяв-
ностi взаємодiй.

Нова ера розпочалася в серединi дев’яностих минулого столiття пiсля
створення методiв лазерного сповiльнення атомiв до майже нульових швид-



56 · СТАТИСТИЧНА ТЕОРIЯ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ

костей, що вiдповiдає досягненню наднизьких температур. Так було спосте-
режено конденсацiю Бозе-Айнштайна в холодному (десятки нанокельвiнiв)
газi Бозе-атомiв.Через малу густину (це газовi, а не рiдкi системи) мiжатомна
взаємодiя не маскує явище конденсацiї, але потрiбно брати до уваги потен-
цiал пастки, в яку «завантажено» частинки, що є, скажiмо, 105 Бозе-атомiв,
наприклад, 87Rb. Крiм того, цiлочисельне значення спiну (в одиницях ħ) — це
не обов’язково нуль, а може бути, скажiмо, 1 чи 2. Реалiзовано також сумiшi
Бозе- i Фермi-атомiв. Надплиннiсть виявляється як незникнi (персистентнi)
довготривалi потоки в тороїдних пастках. Вдалося створити також i ґратковi
моделi бозонiв (оптичнi ґратки). Фiзика холодних атомiв — це сьогоднi цiла
iндустрiя, яка важлива для глибшого розумiння природи конденсованих си-
стем. Дослiдження у цьому напрямку проводяться, зокрема, в групi I.В. Ста-
сюка (див., наприклад, [25]).

Сильнi електроннi кореляцiї. Зонна теорiя кристалiчних твердих тiл
(створена, перш за все, Ф. Блохом) почала розвиватися в часи утвердження
квантової механiки. При цьому розглядався квантовий рух електрона у про-
сторово перiодичному полi, що формується рештою зарядiв, iз врахуванням
статистики Фермi, якiй задовольняють електрони. Незважаючи на численнi
успiхи в поясненнi багатьох спостережуваних властивостей, така теорiя зу-
стрiчається iз труднощами, коли мова йде, скажiмо, про рiзнi оксиди пере-
хiдних металiв. Зонна теорiя передбачає, що, наприклад, NiO — це провiд-
ник, але вiн є iзолятором. Ще в сорокових роках минулого столiття кiлька
дослiдникiв (Н. Мот, Р. Пайєрлс та iншi) запропонували цьому пояснення,
яке базувалося на врахуваннi взаємодiї мiж електронами. Якщо ця взаємодiя
є досить сильною, то вiдбувається перехiд Мота, в результатi якого формує-
ться фаза дiелектрика (iзолятор Мота). Перехiд супроводжується перебудо-
вою спектру енергiй системи з формуванням у ньому енергетичної щiлини.

Найпростiша теорiя переходу Мота мiститься уже в моделi Габарда [26].
У нiй: 1) електрони можуть тунелювати (перестрибувати) мiж вузлами ґра-
тки; 2) два електрони з рiзними проекцiями спiну (↑ чи ↓) вiдштовхуються на
одному вузлi. Дiаграмна технiка для операторiв Габарда була запропонована
в роботi [27].

Новий спалах iнтересу до моделi Габарда виник у дев’яностих роках мину-
лого столiття, коли вiдкрили високотемпературнiнадпровiдники, тобтомате-
рiали, якi поводяться як надпровiдники при незвично високих температурах.
У 1986роцi спiвробiтникишвейцарської лабораторiї комп’ютерноїфiрми IBM
Георг Беднорц таАлександрМюллер [28] вiдкрили сплав, надпровiднi власти-
востi якого зберiгаються i при 30 K. До того надпровiднiсть спостерiгалася
лише для значно нижчих температур.Учомуж специфiка високотемператур-
них надпровiдникiв? Для прикладу, La2CuO4 — материнська сполука купра-
тних високотемпературних надпровiдникiв — є типовим iзолятором Мота.
Хоча зонна теорiя передбачає,що колективiзованi електрониCu мали б хара-
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ктеризуватися металiчною поверхнеюФермi, електрони через сильнi кореля-
цiї виявляються локалiзованими; вони несуть спiн s = 1/2 у вузлах iз Cu i вза-
ємодiють з коротосяжною взаємодiєю Ji j, яка часто обмежується лише най-
ближчими сусiдами у вузлах i та j.Модельний Гамiльтонiан La2CuO4 для тем-
пературного iнтервалу∼ 102 Kможна записати у виглядi2:H = ∑i< j Ji jsi ⋅s j+. . .,
де sx , sy i sz матрицi Паулi, розмiрнiсть яких 2 × 2 пов’язана з двома можли-
вими значеннями проекцiї спiну. Якщо замiнити незначну частину атомiв La
на атоми Sr (La2−δSrδCuO4) чи замiнити лантан на барiй (BaxLa5−xCu5O5(3−y))
[28]), забравши певну частину електронiв iз ранiше напiвзаповненої електро-
нами квадратної ґратки, у вузлах якої перебували iони Cu, i створивши в та-
кий спосiб дiрки в iдеальнiй конфiгурацiї iзолятора, то нова сполука стане
надпровiдною до температур порядку 102 K. Тобто в нiй реалiзуватиметься
квантовий когерентний стан, у якому заряд тече без опору. Однак у зоннiй
теорiї описати таке явище не вдається, а тому потрiбно було розвивати тео-
рiї, якi краще враховують сильнi електроннi кореляцiї, якi, зокрема, описує
модель Габарда [29].

Iнша причина пожвавлення iнтересу до моделi Габарда мала чисто мето-
дологiчну причину i пов’язана з розвитком методу динамiчного середнього
поля (В. Мецнер i Д. Фольхардт, 1989) — формалiзму [30], який дає надiйнi
результати при описi властивостей моделi Габарда. Формально обчислення
виконуються для вимiрностi простору D →∞, але отриманi результати задо-
вiльно пояснюють i те, що вiдбувається у тривимiрному випадку D = 3 (див.,
для прикладу, [31]).

I хоча первинно модель Габарда використовувалася для опису поведiнки
сильно корельованих електронiв у твердих тiлах, проте з часом було запропо-
новано чимало її модифiкацiй.Так, для прикладу, якщомодель стосується бо-
зе-частинок, то це так звана модель Бозе-Габарда, яку разом iз моделлю Фер-
мi-Габарда використовують для опису поведiнки деяких надхолодних атомiв
у оптичних ґратках [32]. Це дуже динамiчна дiлянка дослiджень, яка лежить
на стику квантової оптики, атомної фiзики i фiзики конденсованого стану.
Оптичнi методи дозволяють змiнювати константи взаємодiй та iншi параме-
три моделi,що вiдкриває цiкавi перспективи отримання нових станiв матерiї
i вивчення фазових дiаграм у системах бозе- i/або фермi-атомiв. Вiдповiдно
iснує цiле сiмейство узагальнень стандартної (фермiонної та бозонної)моделi
[33], якi застосовуються до сумiшей i враховують взаємодiю дальших сусiдiв,
а також iншi багаточастинковi ефекти.

Ще одна важлива фундаментальна проблема фiзики конденсованої речо-
вини— це пояснення магнетизму колективiзованих (зонних) електронiв i ви-

2Коли мова йде про десятки електронвольт, то «бачимо» атоми з їх енергетичними спе-
ктрами (розсiяння X-променiв), якщо ж йдеться про електронвольти— «працює» модель Га-
барда (зоннi спектри), а коли мова йде про мiлiелектронвольти, то тi атоми ведуть себе як
система спiнiв у моделi Гайзенберга (магнiтна сприйнятливiсть).
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никнення, зокрема, найпростiшого феромагнiтного стану, коли всi спiни еле-
ктронiв (магнiтнi моменти) скорельованi в одному напрямi. Для прикладу,
в залiзi такий порядок iснує для температур, нижчих за температуру Кюрi
(для залiза це 1043 К), а для вищих температур вiн зникає. То що ж змушує
електрони узгоджено вилаштовувати свої спiни при низьких температурах?
Взаємодiя мiж електронами — кулонiвська i вiд спiнiв не залежить. Прямi
взаємодiї магнiтних моментiв мають масштаб 1 K, а феромагнетизм iснує до
температур ∼ 103 K. Одним iз перших механiзм скорельовування електрон-
них спiнiв зрозумiв Вернер Гайзенберг.Оскiльки електрони є фермiонами, то
їхня хвильова функцiя, яка є добутком просторової i спiнової частин, має бу-
ти антисиметричною. Через кулонiвське вiдштовхування електронiв можна
зменшити енергiю електронної системи, якщо просторова частина хвильо-
вої функцiї буде антисиметричною. Тодi спiнова частина хвильової функцiї
мусить бути симетричною, а через те, що спiн пропорцiйний до магнiтного
моменту, то вiдповiдний стан виявляється феромагнiтним. Кулонiвська взає-
модiя впорядковує спiни через статистику Фермi i масштаб енергiй для цього
явища (пов’язаний з Кулоновою взаємодiєю) становить 103 K.

Зазвичай феромагнетики, якi використовуються для практичних цiлей,
пов’язанi з перехiдними чи рiдкiсноземельними елементами («магнiтнi» еле-
менти), якi є доволi дорогими.Томуякщоб вдалося синтезуватиферомагнiтнi
матерiали без таких елементiв, то прорив у технологiях був би неймовiрним.
Теоретики мають деякi пропозицiї: наприклад, про теорiю феромагнетизму
без традицiйних магнiтних атомiв (таких як кобальт, залiзо чи нiкель) див.
[34]. Цiкаво також,що за певних умов модель Габарда приводить до складнi-
ших магнiтних впорядкувань. Магнетизм, зумовлений сильними електрон-
ними кореляцiями — одна з актуальних проблем сучасної фiзики конденсо-
ваних систем (див. також [35]).

Фазовi переходи та критичнi явища. З фазовими перетвореннями ми зу-
стрiчаємося щодня. Найзвичнiшi приклади стосуються рiдкої води: якщо її
нагрiти до 100°C, то вона перетвориться у водяну пару, а якщо її охолодити
до 0°C, то вона перетвориться у лiд. Iнший приклад — залiзо. Цей матерiал
при температурi, нижчiй за температуру Кюрi TC ≈ 770°C, має феромагнiтнi
властивостi (виникає спонтанний магнiтний момент), а при температурах,
що вищi за TC, веде себе як парамагнетик (магнiтний момент зникає). Фазо-
вi переходи можна пояснити в рамках термодинамiки i статистичної фiзики
з використанням поняття про так званий параметр порядку. Для переходу з
феромагнiтного у парамагнiтний стан, зумовленого змiною температури, за
такий параметр природно вибрати намагнiченiсть, яка має ненульове значе-
ння в низькотемпературнiй фазi, але зникає при температурi Кюрi та дорiв-
нює нулю у високотемпературнiй парамагнiтнiй фазi. Якщо параметр поряд-
ку зникає (з’являється) неперервно, то маємо справу з неперервним фазовим
переходом.Статистична механiка пропонує чимало мiкроскопiчних моделей,
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якi мiстять фазовий перехiд. Чи не найпопулярнiшою досi залишається мо-
дель Iзiнґа, в якiй у кожному вузлi ґратки є спiн (елементарний магнiтний
момент), що може приймати два значення: «спiн вгору» (σ = 1) i «спiн вниз»
(σ = −1); кожний спiн взаємодiє з найближчими сусiдами. Феромагнiтна (ан-
тиферомагнiтна) взаємодiя «заставляє» спiни орiєнтуватися в одному напря-
мi (протилежних напрямках). Крiм того, кожний спiн взаємодiє iз зовнiшнiм
магнiтним полем. У 1944 роцi Л. Онзагер показав як знайти термодинамiчнi
властивостi такої моделiна квадратнiй ґратцi за вiдсутностiполя. I хоча у три-
вимiрному випадку точнийрозв’язок досiне знайдено,фiзична картина пове-
дiнки, скажiмо, феромагнiтної моделi Iзiнґа на простiй кубiчнiй ґратцi добре
вивчена.При нульовiй температурi всi спiни Iзiнґа (феромагнiтно) впорядко-
ванi, як диктує взаємодiя найближчих сусiдiв; параметр порядку має макси-
мальне значення. Iз ростом температури включаються температурнi флукту-
ацiї i параметр порядку починає визначатися й iншими станами, в яких вже
частина спiнiв має iнший напрям, а тому значення параметра порядку змен-
шується. Намагнiченiсть (параметр порядку) M можна отримати, коли усе-
реднити за всеможливими станами всiх спiнiв, ймовiрнiсть появи яких кон-
тролює температура.Намагнiченiсть M = ⟨∑n σn⟩ можна трактувати як моду
флуктуацiй магнiтного моменту з хвильовим вектором k = 0 (нескiнчена дов-
жина хвилi) Mk=0. При наближеннi до критичної температури Tc поведiнка
системи поблизу точки неперервного фазового переходу визначається лише
довгохвильовими модами намагнiченостiMk→0,що приводить до появи осо-
бливого типу симетрiї — симетрiї ренормалiзацiйної групи, яка вiдображає
виникнення у системi далекосяжних кореляцiй. За рахунок останнiх «згла-
джуються» (усереднюються на масштабах менших за кореляцiйну довжину)
мiкроскопiчнi деталi у поведiнцi окремих моделей i виникає явище унiвер-
сальностi — усе рiзноманiття критичної поведiнки (поведiнки поблизу кри-
тичної точки Tc) систем iз неперервними фазовим переходами розбивається
на певнi класи унiверсальностi, кожний iз яких залежить вiд просторової ви-
мiрностi, числа компонент вiдповiдного параметра порядку, домiнуючого ти-
пу взаємодiї тощо.Основнi поняття та iдеї теорiї критичних явищ були сфор-
мульованi наприкiнцi 60-х – початку 70-х рокiв минулого столiття у роботах
Лео Каданова, Кеннета Вiльсона,Майкла Фiшера.

Мiкроскопiчна теорiя критичних явищ, що базувалася на методi коле-
ктивних змiнних, почала розвиватися в роботах I.Р. Юхновського 70-х ро-
кiв XX столiття [36]. Основнi її положення викладенi в монографiї [37], яка
була перевидана в 1987 роцi англiйською мовою у видавництвi World Scienti-
fic. Суттєвими перевагами запропонованого пiдходу було те, що метод коле-
ктивних змiнних дозволяє у природнiй спосiб отримати флуктуацiйний фун-
кцiоналмоделi iпослiдовно виключати з опису короткосяжнiфлуктуацiї.При
цьому показано, як виникає ренормгрупова симетрiя при наближеннi до кри-
тичної точки i запропоновано схеми розрахунку як унiверсальних, так i неу-
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нiверсальних (специфiчних для кожної моделi) характеристик. Цi iдеї отри-
мали свiй подальших розвиток у роботах Ю.К. Рудавського, I.О. Вакарчука,
М.П. Козловського та багатьох iнших (див., зокрема, [38]).

Цiкаво,щоподiбна картинаможе спостерiгатися також i в квантовiй бага-
точастинковiй системi при нульовiй температурi, де на вiдмiну вiд темпера-
турних флуктуацiй параметра порядку домiнуючу роль вiдiграють флукту-
ацiї квантової природи, а їх iнтенсивнiсть контролюється, скажiмо, зовнi-
шнiм тиском, магнiтним полем чи параметром, що описує конкуруючi вза-
ємодiї в гамiльтонiанi. Найпростiший приклад — це спiн-1/2 модель Iзiнґа в
поперечному полi (квантова модель Iзiнґа). Гамiльтонiан моделi мiстить до-
данок Зеємана,що не комутує з доданком взаємодiї Iзiнґа.Некомутативнiсть
при цьому i виступає джерелом квантових флуктуацiй. Поки поперечне по-
ле рiвне нулевi, маємо справу з моделлю Iзiнґа. Включення поля призводить
до флуктуацiї намагнiченостi (параметра порядку), а коли поле набуває кри-
тичного значення — намагнiченiсть зникає. Квантова модель Iзiнґа викори-
стовувалася до опису властивостей низки реальних об’єктiв, зокрема сегне-
тоелектрикiв [39, 40]. Важливим здобутком став розвиток мiкроскопiчної те-
орiї [41] iндукованих оптичних ефектiв у дiелектричних кристалах (електро-
i п’єзооптичний ефекти, електро- i п’єзогiрацiя, магнiтооптичний ефект), на
основi якої було описано та передбачено характер аномалiй оптичних хара-
ктеристик в околi точок структурних i сегнетоелектричних фазових перехо-
дiв.Подальшi дослiдження були спрямованi на опис фазових переходiв та фi-
зичних ефектiв, зумовлених сильними квантовими кореляцiями частинок, в
електронних системах iз переходами «метал-дiелектрик» i змiнною валентнi-
стю, високотемпературних надпровiдниках, кристалiчних iмолекулярних си-
стемах iз водневими зв’язками, сегнетоелектриках, магнетиках, iонних про-
вiдниках, iнтеркальованих кристалiчних структурах, а також системах кван-
тових частинок на оптичних ґратках.

Єбагато iншихприкладiв квантовихфазових переходiв. I хоча вони вiдбу-
ваються при нульовiй температурi, квантова критична точка може впливати
i на властивостi системи при скiнчених температурах. Це дозволяє, для при-
кладу, пояснити несподiвану перехiдну (кросоверну) поведiнку деяких мате-
рiалiв [42, 43]. На критичну поведiнку фiзичних систем суттєвим чином мо-
жуть також впливати i такi фактори як конкуренцiя або ж анiзотропiя вза-
ємодiй [44, 45], рiзного типу домiшки [46], умови просторового обмеження
[47] чи термодинамiчнi в’язi [48]. Теорiя критичних явищ дає iнструмента-
рiй для вивчення великого числа явищ, якi стосуються процесiв перколяцiї
або ж конформацiйних властивостей макромолекулярних систем [49], а та-
кож об’єктiв, у яких цi процеси присутнi водночас i має мiсце їх взаємодiя.
При цьому експериментально спостережуванi ефекти можуть демонструва-
ти кросовер вiд поведiнки, типової для рiзних класiв унiверсальностi зi змiна-
ми, визначенимивпливомконтрольнихпараметрiв i близькiстюдо критичної
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точки. Окремим напрямком дослiджень у фiзицi критичних явищ є динамi-
чна поведiнка, для опису якої необхiдно використовувати бiльш софiстичнi
методи i пiдходи [50].

М’яка речовина. Якщо нагрiти мiдний дрiт, то вiн розтягнеться. Коли ж
нагрiти кусок ґуми, то вiн скоротиться. Математично це виглядає так: при
температурi T довжина зразка l(T) = l(T0)[1+α(T−T0)], де коефiцiєнт лiнiй-
ного температурного розширення для мiдi α > 0, але для ґуми α < 0. Така вiд-
мiннiсть не є випадковою: ґума — це сукупнiсть заплутаних клубкiв довгих
молекул i при змiнi температури в нiй (на вiдмiну вiд мiдi, де змiнюється сере-
дня вiдстань мiж сусiднiми атомами), вiдбувається перебудова цих ланцюгiв
iз змiною числа можливих реалiзацiй того самого макроскопiчного стану. Цi
вiдмiнностi зрештою приводять до того, що знаки коефiцiєнта температур-
ного розширення виявляються рiзними.Приклад теорiї макромолекулярних
систем, що базується на iдеях П. Флорi i дозволяє розрахувати ентропiйний
внесок у вiльну енергiю,що пропорцiйний логарифму числа реалiзацiй моле-
кули iз заданою вiдстанню мiж кiнцями, а також внесок вiд короткосяжно-
го вiдштовхування твердосферних мономерiв-намистинок, з яких утворена
ця полiмерна молекула, див. роботу [51]. Iз сконструйованої в такий спосiб
вiльної енергiї Гiбса можна знайти середнiй розмiр полiмерної молекули, а
отже i коефiцiєнт лiнiйного температурного розширення α. Вiд’ємний знак
коефiцiєнта лiнiйного температурного розширення ґуми приводить до того,
що вона нагрiвається, коли раптово розтягується. Про це знали ще на поча-
тку дев’ятнадцятого столiття (такi дослiдження проводив, зокрема, i Джеймс
Джоуль), але лише зовсiм недавно [52] було виявлено, що змiна температу-
ри натуральної ґуми (каучуку) може сягати до ∆T ≈ 25 K (для T0 = 314 K)
при змiнi тиску в кiлька сотеньМПа (атмосферний тиск становить приблизно
0.1 МПа). Хоча теорiї цього гiгантського барокалоричного ефекту в каучуку
досi не iснує, проведенi експерименти вiдкривають цiкавiможливостi зi ство-
рення нового робочого тiла холодильника, використання якого не шкодило
б довкiллю.

Полiмернi молекули— це лише один iз прикладiв систем,що представля-
ють собою величезний клас матерiалiв, якi називають м’якою матерiєю. По-
няття м’якої речовини виникло майже пiвстолiття тому в групi П’єра-Жiля
деЖена, лауреата Нобелiвської премiї, iноземного члена НАН України. Зага-
лом, коли говоримо про м’яку речовину, в теорiї маємо справу з макроско-
пiчними системами,що складаються з мезоскопiчних утворень або частинок
розмiром вiд одного нанометра до одного мiкрометра (розмiр молекули води,
для прикладу, становить близько 0.3нанометра).Такi утворенняможуть бути
стiйкими чи виникати динамiчно. Окрiм них, у системi присутнi також мен-
шi частинки (вода, iони тощо). Тому про м’яку речовину часом говорять як
про складний плин чи колоїдну систему, хоча перелiк об’єктiв, що належать
до фiзики м’якої речовини, є надзвичайно великим i рiзноманiтним. Так сю-
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ди, зокрема, вiдносяться рiдкокристалiчнi системи i практично усi бiологiчнi
об’єкти.М’якiсть цього класуматерiалiв зумовлена їхньоюмалоюжорсткiстю
(попри високу об’ємну стисливiсть) до механiчних напружень чи зсувiв, що
пов’язано з порiвняно великими вiдстанями мiж мезоскопiчними складови-
ми (порiвняно з вiдстанями в кристалiчних тiлах). Стан таких об’єктiв також
дуже чутливий до рiзного типу флуктуацiй. Усi цi особливостi: дисперснiсть
у розмiрах частинок i структурна складнiсть, значна роль ентропiйних вне-
скiв i багатомасштабнiсть у часовiй поведiнцi тощо— роблять теорiю м’якої
речовини надзвичайно складною i цiкавою водночас.

Успiхи в розвитку теорiї електролiтiв, що були досягнутi в школi
I.Р.Юхновського та базувалися на низцi нових методiв i пiдходiв, дозволили
згодом узагальнити теорiю на опис асоцiативних ефектiв та кластерування у
складних рiдинах [53, 54]. Це дозволило пояснити, зокрема, аномальнi низь-
котемпературнi особливостi подвiйного електричного шару [55], зрозумiти
роль внутрiмолекулярного електронного переносу [56] тощо. У теорiї асоцi-
ативних рiдин методом багатогустинного формалiзму було проведено дослi-
дження впливу димеризацiйних, полiмеризацiйних та сiткоподiбних класте-
рiв на властивостi рiдин.Дослiдниками Iнституту детально вивчаються полi-
мери [57], колоїднi [58] та полiдисперснi [59] системи, рiдкокристалiчнi [60] i
бiологiчнi [61] об’єкти.

Теорiя м’якої речовини вiдкриває широкi можливостi i в частинi створе-
ння нових матерiалiв iз потрiбними властивостями. Так, ефективнi взаємодiї
мiж мезоскопiчними частинками в них сильно залежать вiд впливу частинок
менших розмiрiв. Через розрахунок та аналiз ефективних взаємодiй, змiню-
ючи вмiст малих частинок, вiдкривається шлях до їх модифiкацiї, а отже до
змiн термодинамiчних, структурних та iнших характеристик системи в цiло-
му. Цiкавi результати в цьому напрямi отриманi в роботi [62], що формулює
концепцiю ефективних структурних взаємодiй.

Методи теорiї рiдин, розвинутi в Iнститутi, поширено на опис поведiнки
плинiв у пористих середовищах [63]. Цi роботи продовжують дослiдження,
розпочатiще в 80-х роках iз вивчення властивостей плинiв в умовах просто-
рово обмежених систем (див., для прикладу, [64]).

Для опису нерiвноважних процесiв у конденсованiй речовинi запропоно-
вано метод узагальнених колективних мод, який дозволяє в єдиному пiдхо-
дi дослiджувати спектри узагальнених колективних збуджень, часовi кореля-
цiйнi функцiї, функцiї вiдгуку, а також вивчати просторово-часовi залежно-
стi коефiцiєнтiв переносу в густих плинах i сумiшах [65]. Побудовано теорiю
негiдродинамiчних колективних мод у багатокомпонентних рiдинах, що до-
зволило вперше послiдовно описати такi колективнi процеси, як структурна
релаксацiя, тепловi хвилi та оптичнi збудження фононного типу [66].

Замiсть пiдсумкiв. У рамках такого короткого матерiалу практично не-
можливо розказати про надзвичайно динамiчний складний i актуальний на-
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прям дослiджень, яким була i залишається теорiя конденсованої речовини. З
одного боку, тут йдеться про величезне рiзноманiття об’єктiв, кiлькiсть яких
щороку зростає. З iншого боку, маємо справу з багатим спектром конденсо-
ваних фаз, якi в них можуть спостерiгатися. Уся ця рiзноманiтнiсть вимагає
розвитку дуже специфiчних iнструментiв для експериментальних дослiджень
i сильно ускладнює розвиток теорiї, бо в свою чергу призводить до появи цi-
лого «звiринця» моделей, якi слiд розглядати. Проте певного оптимiзму тут
додає те,що чимало явищ та ефектiв, якi спостерiгаються експериментально,
мають багато схожих рис, а основнi математичнi труднощi можуть бути згру-
пованi в певнi блоки ключових проблем, що є спiльними для конденсовної
речовини в цiлому.Серед основних викликiв, котрi стосуються теорiї, можна
видiлити такi ключовi: структурна складнiсть, колективна поведiнка, рiвно-
правне врахування взаємодiй, їх конкуренцiя, багатосортнiсть, полiдиспер-
снiсть, унiверсальнiсть, мультимасштабнiсть, емерджентнiсть тощо. Деякi з
цих проблем уже знайшли свої схеми i варiанти для знаходження матема-
тичного розв’язку проблеми. Iншi — знаходяться лише на певних початко-
вих етапах дослiдження. Разом з тим, є уже багато прикладiв того,що теорiю
(часто в поєднаннi з комп’ютерним експериментом) можна успiшно викори-
стовувати для розв’язання прикладних задач, якi стосуютьсяЧорнобильської
проблематики [67, 68], для пошуку нових адсорбентiв чи розробки перспе-
ктивних матерiалiв [69–71].

I певний (вважаємо, що цiлком достойний) вклад у цi успiхи внесли нау-
ковцi колективу IФКС НАН України.
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Комп’ютерне моделювання структури i
динамiки багаточастинкових систем

Тарас Брик, Ярослав Iльницький, Андрiй Баумкетнер,
Вiкторiя Блавацька, Iгор Омелян

Одним з основних напрямкiв дослiджень в Iнститутi фiзики конденсова-
них систем НАН України є комп’ютерне моделювання фiзико-хiмiчних про-
цесiв. На вiдмiну вiд традицiйних пiдходiв опису явищ природи на основi
диференцiйних рiвнянь суцiльного середовища, якi широко використовую-
ться для вивченнямеханiчних, гiдродинамiчних та тепловихпроцесiв,новiтнi
пiдходи комп’ютерного моделювання базуються на мiкроскопiчнiй атомiсти-
чнiй структурi середовища та ефективних взаємодiях мiж атомами, електро-
нiв з iонами у випадку явного врахування електронної пiдсистеми. Сучасний
поступ нанотехнологiй був би неможливим без чiткого розумiння природи
явищ, що мають мiсце на атомарному та молекулярному рiвнях, а це визна-
чає актуальнiсть та необхiднiсть сучасних наукових дослiджень iз використа-
нням комп’ютерного моделювання.

Атомiстичне моделювання строго базується на законах статистичної фi-
зики, що дозволяє однозначно контролювати основнi термодинамiчнi пара-
метри дослiджуваних реальних систем: температуру, тиск тощо. Власне, сам
пiдхiд комп’ютерного моделювання реальних матерiалiв та процесiв на мi-
кроскопiчному рiвнi по-сутi є промiжним мiж теорiєю та експериментом ме-
тодом пiзнання природи явищ. Вiд створення першого, найпростiшого, ме-
тоду комп’ютерного моделювання Монте Карло ця галузь знань пройшла
через революцiйнi змiни, пов’язанi з виникненням принципово нових ал-
горитмiв, якi на даний час дозволяють моделювати реальнi фiзичнi про-
цеси з використанням мiльярдiв частинок, що, по-сутi, є високоточними
комп’ютерними експериментами. В цiлому можна розрiзняти два основнi на-
прямки в комп’ютерному моделюваннi: стохастичний та детермiнiстичний
пiдходи. Стохастичний пiдхiд базувався на випадковому генеруваннi конфi-
гурацiй атомарних частинок iзпевнимпринципомвибiркиреалiстичних кон-
фiгурацiй, з якихможна було визначити всю термодинамiку та мiкроскопiчну
структуру дослiджуваної системи. Детермiнiстичний пiдхiд, навпаки, ґрун-
тується на послiдовностi конфiгурацiй, отриманих з iнтегрування ньютонiв-
ських рiвнянь руху для частинок. У ньютонiвських рiвняннях сили, що дi-
ють на частинки, визначаються на кожному часовому кроцi з вiдомих ефе-
ктивних взаємодiй мiж атомами чи iонами. Такий пiдхiд для стану рiвнова-
ги детермiнiстично пов’язує усi конфiгурацiї, що дозволяє розраховувати з
комп’ютерного моделювання методом молекулярної динамiки часовi кореля-
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цiї мiж рiзними величинами, та приводить до можливостi обрахунку усiх мо-
жливих коефiцiєнтiв переносу: дифузiї, в’язкостi, термопровiдностi, електро-
провiдностi.

Iсторично першi задачi у Львiвському вiддiленнi статистичної фiзики IТФ
АН УРСР (вiд 1990 Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України), в
яких застосовувалось комп’ютерне моделювання, виникли в серединi 1980-х
рокiв iз мiжнародної спiвпрацi з групою доктора Карла Хайнцiнґера, який
був одним iз пiонерiв моделювання водних розчинiв електролiтiв у Нiмеччи-
нi. Усвiдомлюючи перспективу комп’ютерного атомiстичного моделювання,
I.Р.Юхновський ставив завдання спiвробiтникам, якi брали участь в україн-
сько-нiмецькiй спiвпрацi, зокремаА.Трохимчуку таО.Сабану, встановити та
використати нiмецький пакет програм молекулярної динамiки на львiвських
електронно-обчислювальних машинах (якi були ще до появи персональних
комп’ютерiв). Паралельно, I. Омелян створював свiй власний пакет молеку-
лярної динамiки, який почав продукувати новi науковi результати в дослi-
дженнях транспортних властивостей у рiдинах на початку 1990-х.

Мiжнародна спiвпраця була надзвичайно корисною для ознайомлення з
методами комп’ютерного моделювання, перенесення методик, нових пiдхо-
дiв та програмних пакетiв до Львова, розширення кола задач, якi дослiджу-
вались в IФКС НАН України. В 1995–1996 роках Т. Брик був залучений до
розробки пакету молекулярної динамiки SIMUL в Технiчному унiверситетi
Вiдня (Австрiя), який в першу чергу був спрямований на розрахунок одно-
частинкових та колективних часових кореляцiйних функцiй в одно- та дво-
компонентних рiдинах. З кiнця 1990-х появилася можливiсть паралелiзацiї
програм комп’ютерного моделювання на iснуючих європейських та амери-
канських суперкомп’ютерах. У 1997–1999 рр. Т. Брик виконував паралелiза-
цiю пакету першопринципного моделювання в Унiверситетi Техасу (Остiн,
США), а Я. Iльницький в 1999–2003 рр. розробляв паралелiзований пакет
програм GBMOLDD для ефективної молекулярної динамiки полiмерних рiд-
ких кристалiв та виконував паралелiзацiю низки спецiалiзованих алгори-
тмiв Монте Карло в Унiверситетi Дарема (Великобританiя). Пiзнiше Я. Iль-
ницький розробив спорiднений пакет засобiв для виконання моделювання
мезоскопiчним методом дисипативної динамiки. Важливий внесок у розви-
ток комп’ютерного моделювання в IФКС НАН України зробили I. Омелян,
А. Трохимчук, А. Баумкетнер, Т. Пацаган, М. Дручок. Набутi новi напрямки
в моделюваннi та задачi розширювали спектр дослiджень в IФКСНАН Укра-
їни. Серед них, саме завдяки мiжнароднiй спiвпрацi в IФКС— моделювання
границь роздiлу рiдина-кристал, рiдкокристалiчних та фоточутливих макро-
молекул, полiмерних щiток, бiомолекул у водному середовищi, першоприн-
ципне моделювання конденсованих систем при високих тисках.

Оскiльки комп’ютерне моделювання вимагає значних обчислювальних
зусиль, надзвичайно корисним для прогресу цих дослiджень стало створення
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в 2001 роцi обчислювального кластеру IФКС, який по-сутi був першим в си-
стемi Нацiональної академiї наук України розрахунковим кластером для па-
ралелiзованих задач (16 процесорiв, продуктивнiсть 12.5 Гфлопс).Поява Укра-
їнського академiчного ґрiду, який об’єднує потужнi обчислювальнi кластери
наукових установ Києва, Львова, Харкова та iнших в єдину систему, дозволи-
ла виконувати високопродуктивнi розрахунки та моделювання, використо-
вуючи ґрiд-iнфраструктуру. Станом на 2018 рiк оновлений кластер IФКС має
280 процесорних одиниць iз пiковою потужнiстю 2.4 Тфлопс.

Науковцi IФКС НАН України беруть активну участь у навчальному про-
цесi, зокрема, викладають навчальнi курси з комп’ютерного моделювання фi-
зичних процесiв у Нацiональному унiверситетi «Львiвська полiтехнiка» на
створенiй у 2005 р.фiлiї кафедри прикладної фiзики i наноматерiалознавства.
Студенти мають змогу отримати теоретичнi знання з методiв комп’ютерного
моделювання та практичнi навики роботи з розрахунковим кластером IФКС.
Вiд 2016 р. посилений курс комп’ютерного моделювання та декiлька спец-
курсiв, зокрема з першопринципної молекулярної динамiки та з моделюва-
ння бiологiчних систем, викладають аспiрантам IФКС у рамках провадження
освiтньої дiяльностi у сферi вищої освiти третього (освiтньо-наукового) рiв-
ня на пiдставi лiцензiї МОН України.

Широкий спектр наукових дослiджень iз використанням рiзних методик
комп’ютерного моделювання, важливi результати, отриманi за допомогою
комп’ютерного моделювання, та розробки нових алгоритмiв дозволили IФКС
НАНУкраїни зайняти провiдне мiсце серед наукових установ України за цим
напрямком. Найважливiшi досягнення в областi комп’ютерного моделюван-
ня фiзичних процесiв охоплюють розробку нових високоточних алгоритмiв
чисельного моделювання руху частинок, першопринципне моделювання мо-
лекулярної динамiки конденсованих систем при високих тисках, встановле-
ння особливостей динамiки надкритичних флюїдiв, моделювання структури
та динамiки рiдкокристалiчних та полiмерних систем, агрегацiї бiлкiв у во-
дних розчинах.

Моделювання з перших принципiв конденсованих систем при висо-
ких тисках

Назва «першоприниципне (по латинi — ab initio) моделювання» походить
вiд того, що електронна пiдсистема, яка вiдповiдає за утворення хiмiчних
зв’язкiв, розраховується на квантовому рiвнi без жодних модельних припу-
щень.Отриманий таким чином розподiл електронної густини визначає сили,
що дiють на iони, та, вiдповiдно, рух атомарних частинок. Важливою пере-
вагою першопринципного комп’ютерного моделювання є вiдсутнiсть необхi-
дностi знати ефективнi атом-атомнi потенцiали взаємодiї, якi є вхiдними для
класичної молекулярної динамiки.Якправило, ефективнi атом-атомнi потен-
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Рис. 1. Iзоповерхнi функцiй локалiзацiї електронiв в мiжвузельному просто-
рi в розплавi Rb при тисках 1.2 ГПа (злiва) та 27.4 ГПа (справа). При низьких
тисках всi електрони делокалiзованi, а при високих тисках— частково лока-
лiзованi.

цiали не можуть правильно вiдобразити усiєї рiзноманiтностi взаємодiй мiж
атомами, особливо при утвореннi/розривi ковалентних та водневих зв’язкiв.
У першопринципному моделюваннi явне врахування електронної пiдсисте-
ми та мiнiмiзацiя електронних ступенiв вiльностi приводить до рiвноважних
конфiгурацiй iз миттєвим розподiлом електронної густини. На основi пер-
шопринципного моделювання є можливiсть дослiджувати твердi тiла, рiди-
ни, складнi молекулярнi системи в умовах, для яких реальнi експерименти є
практично неможливi. Зокрема, основнi фундаментальнi знання про будову,
атомний склад, температуру,швидкiсть поширення звуку в ядрi та зовнiшнiй
оболонцi ядра Землi походять iз першопринципного комп’ютерного моделю-
вання кристалiчного та рiдкого залiза i його сплавiв iз легкими елементами
при надвисоких тисках до 400 ГПа.

За допомогою моделювання методом ab initio молекулярної динамiки
дослiджено структурнi, електроннi та динамiчнi властивостi рiдкого рубi-
дiю [1, 2] при температурi 573 К та в областi змiни зовнiшнього тиску до
27.4 ГПа. Температура вiдповiдала проведеним експериментам iз розсiюван-
ня рентгенiвських променiв для тискiв до 6.6 ГПа, а задача полягала в розра-
хунку динамiчних структурних факторiв, обчисленнi швидкостi поширення
колективних збуджень у металiчному розплавi при високих тисках та порiв-
няннi з експериментом. При високих тисках електронна пiдсистема вiдчуває
геометричнi обмеження (накладаються остовами атомiв), що приводить до
часткової локалiзацiї електронiв у мiжвузловому просторi. Для кристалiв та-
кi процеси електронної локалiзацiї при досягненнi певного критичного тиску
приводять до екзотичного фазового переходу метал-неметал, оскiльки неме-
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Рис. 2. Динамiчний кросовер в одночастинковiй динамiцi (дифузiя) та в коле-
ктивнiй динамiцi (швидкiсть поширення звуку) для рiдкого Rb при Т=573 К.
Хрестиками зображено результати експериментiв iз розсiювання рентгенiв-
ських променiв.

талiчний стан виникає при зростаннi тиску. Для розплавiв протягом довшо-
го часу не було зрозумiло, чи iснують у металiчних розплавах подiбнi областi
локалiзацiї електронiв.Були розрахованi iзоповерхнiфункцiй локалiзацiї еле-
ктронiв для найнижчого та найвищого тискiв у моделюваннi (Рис. 1); це до-
помогло встановити,що при високих тисках електронна пiдсистема розплаву
мiстить частково локалiзованi в мiжiонному просторi електрони. Наявнiсть
такої часткової локалiзацiї сильно впливає на динамiчнi властивостi металi-
чного розплаву.Важливим результатом є уповiльнення спаду коефiцiєнта ди-
фузiї для розплаву Rb в областi тискiв 10–17 ГПа (Рис. 2),що може бути лише
наслiдком змiни ефективного дiаметра частинок. Це узгоджується з отрима-
ними результатами для електронної пiдсистеми, оскiльки при тиску зовнiшнi
електрони витискаються у мiжвузельний простiр i частково локалiзуються.
Саме при таких тисках для швидкостi звуку — при малих тисках розрахо-
вана швидкiсть звуку чудово узгоджується з результатами експериментiв iз
розсiювання рентгенiвських променiв (червонi символи з похибками експе-
рименту на Рис. 2), коли спостерiгається сповiльнення росту з тиском, що є
свiдченням структурного переходу рiдина-рiдина внаслiдок перебудови еле-
ктронної структури та ефективних розмiрiв атомарних частинок.

Методами першопринципного комп’ютерного моделювання дослiджено
структуру та динамiчнi властивостi ряду рiдин за умов, характерних для зов-
нiшньої оболонки ядра Землi та границi «зовнiшня оболонка ядра—мантiя».
З аналiзу структури та динамiки утворення хiмiчних зв’язкiв вдалося встано-
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Рис. 3. Схема впливу iонiв залiза на синтез високомолекулярних гiдрокарбо-
натiв при високих тисках, характерних для границi роздiлу зовнiшнього ядра
Землi та мантiї.

вити,що залiзо при високих тисках та температурах вiдiграє роль каталiзато-
ра в синтезi високомолекулярних гiдрокарбонатiв (Рис. 3).Цеопосередковано
вказує на роль залiза на границi роздiлу зовнiшньої оболонки ядра та мантiї
в синтезi важких гiдрокарбонатних сполук та, зокрема, нафти [3].

Моделюваннянадкритичнихфлюїдiвметодоммолекулярної динамi-
ки

Динамiчнi властивостi надкритичних флюїдiв викликають надзвичайний iн-
терес через високу чутливiсть колективної динамiки до фазового стану си-
стеми, а тому на початку 2000-х рокiв запропоновано використовувати на-
явнiсть так званої позитивної дисперсiї звукових збуджень для iдентифiкацiї
флюїдiв рiдинного типу. Пiзнiше на основi комбiнацiї комп’ютерного моде-
лювання та експериментiв iз непружного розсiювання рентгенiвських проме-
нiв на надкритичному аргонi [4] було запропоновано, що формальний подiл
надкритичних флюїдiв на флюїди рiдинного та газового типiв на основi на-
явностi позитивної дисперсiї звукових збуджень повинен проходити по лiнiї
Вiдома та її формальному продовженнi в область високих температур.

З метою перевiрки гiпотези про роль лiнiї Вiдома в подiлi на основi дина-
мiки на два типи надкритичних флюїдiв у роботi [5] проведено комп’ютерне
моделювання методом молекулярної динамiки для надкритичного аргону
при чотирьох значеннях температури. Отримано дисперсiйнi кривi та зале-
жнi вiд хвильового числа швидкостi звуку cL(Q), якi характеризують наяв-
нiсть позитивної дисперсiї. Для низьких густин отримано ненульову пози-
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тивну дисперсiю, що свiдчить про iнший (нiж в’язкопружний) механiзм по-
яви позитивної дисперсiї, який проявляється саме при малих густинах. Iз ме-
тою вияснення питання ненульової позитивної дисперсiї звуку для флюїдiв
малої густини проведено аналiз власних динамiчних мод та їх внескiв до ди-
намiчних структурних факторiв у рамках термо-в’язкопружної моделi пiдхо-
ду узагальнених колективних мод (УКМ). Комп’ютернi дослiдження показа-
ли, що позитивна дисперсiя звуку, яка зменшується майже лiнiйно з густи-
ною в областi високих густин (в’язкопружний механiзм), переходить у плато
з деяким ненульовим значенням позитивної дисперсiї. Якщо продовжити лi-
нiйну залежнiсть позитивної дисперсiї, то вона повинна зникати при густи-
нах, коли спостерiгається мiнiмум кiнематичної в’язкостi та термодифузiї,що
дуже добре узгоджується з результатами аналiтичної теорiї, в якiй за пози-
тивну дисперсiю акустичних збуджень вiдповiдає взаємодiя зi структурною
релаксацiєю [6]. Аналiтична теорiя є дiйсною лише на межi гiдродинамiчно-
го режиму, тому необхiдним є аналiз динамiчних мод та їх внескiв у дина-
мiчний структурний фактор для того, щоб зрозумiти природу ненульового
плато позитивної дисперсiї звуку при низьких густинах. Такий аналiз дина-
мiчних власних мод та їх внескiв у динамiку надкритичного аргону проведе-
но в роботi [6] на основi термо-в’язкопружної моделi (Рис. 4). Важливо, що
поза гiдродинамiчною областю така модель дозволяє iснування негiдродина-
мiчних теплових хвиль, що можуть iснувати на мiкроскопiчних масштабах,
однак повнiстю загасають на макроскопiчних вiдстанях.Саме внески вiд негi-
дродинамiчних теплових мод до динамiчних структурних факторiв вiдповiд-
ають при низьких густинах за вiдхилення вiд гiдродинамiчного поширення
звуку, тодi як для густих флюїдiв такi внески практично рiвнi нулю.

Паралельно розвивалися уявлення про наявнiсть так званої «лiнiї Френ-
келя» на фазовiй дiаграмi плинiв, що роздiляє газоподiбнi плини вiд пли-
нiв рiдинного типу. Для аналiзу умов, запропонованих для означення «лiнiї
Френкеля», проведено моделювання молекулярної динамiки надкритичного
неону вздовж iзотермiчної лiнiї, для якої iснують експерименти з розсiянняХ-
променiв. Показано, що припущення про iснування низькочастотного обрi-
зання за частотою для поперечних колективних збуджень (на чому базується
пiдхiд «лiнiї Френкеля») суперечить як результатам молекулярної динамiки,
так i аналiтичним результатам термов’язкоеластичної моделi [7].Проаналiзо-
вано вирази для позитивної дисперсiї звуку та питомої теплоємностi в пiдходi
«лiнiї Френкеля» та виявлено його основнi протирiччя з узагальненою гiдро-
динамiчною теорiєю.

Моделювання рiдкокристалiчних систем

Моделювання рiдкокристалiчних систем виконувалось на низцi просторово-
часових масштабiв та за рiзного рiвня деталiзацiї потенцiалiв мiжчастинко-
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Рис. 4. Залежнiсть позитивної дисперсiї звукових збуджень вiд тиску для над-
критичного аргону. Заповненi символи—результати експериментiв iз непру-
жного розсiювання рентгенiвських променiв, а прозорi кружечки — резуль-
тати комп’ютерного моделювання. Цi результати свiдчать про рiзку змiну по-
ведiнки позитивної дисперсiї звуку в областi лiнiї Вiдома, що дозволяє розрi-
зняти динамiку рiдинного та газового типiв.

вої взаємодiї, вiд напiватомiстичних до ґраткових моделей. Рiвень деталiзацiї
вибирався в кожному конкретному випадку, виходячи як iз фiзико-хiмiчних
особливостей дослiджуваного явища, так i з точки зору практичної доцiль-
ностi, тобто витрати комп’ютерного часу.

Ґратковi системи

Ґраткова модель Лiбволя-Лешера та запропонованi спорiдненi до неї моделi
були вивченi за допомогою методу Монте Карло зi застосуванням технiк пе-
резважування та скiнченно-вимiрного скейлiнгу [8]. Це дало можливiсть до-
слiдити змiну характеру протiкання орiєнтацiйного фазового переходу мiж
нематичною та iзотропною фазами залежно вiд параметрiв потенцiалу вза-
ємодiї та вiд наявного в системi розведення нерiдкокристалiчними частин-
ками. Пiзнiше цi програмнi засоби було розвинуто на випадок n-компонен-
тних спiнових систем та наявностi нескорельованого та скорельованого без-
ладу.Використовуючи кластернi алгоритмиМонте КарлоСвендсена-Ванга та
Вольфа, вивчено вплив безладу типу лiнiй домiшок на характер протiкання
магнiтного фазового переходу в низцi спiнових моделей.
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Рис. 5. Фазова дiаграма густина–температура системи м’яких сфероцилiн-
дрiв (злiва) та iлюстрацiя симетрiї вiдповiдних фаз, отриманих за допомогою
комп’ютерних симуляцiй (справа).

Низькомолекулярнi системи

Подальшi дослiдження рiдкокристалiчних систем виконано iз залученнямна-
пiватомiстичних потенцiалiв для анiзометричних молекул, а саме потенцiалу
типу Кiгари, що описує м’яке вiдштовхування молекул сфероцилiндричної
форми, та потенцiалу Гей-Берне з iзоенергетичними поверхнями, близькими
до елiпсоїдної форми. Дослiджено фазову дiаграму м’яких сфероцилiндри-
чних молекул у широкому iнтервалi параметра анiзометрiї [9]. Фазова дiа-
грама, побудована для рiзних густин i температур, виявилася близькою до її
аналога для твердих сфероцилiндрiв iз тiєюж анiзометрiєю, але зможливiстю
використання для системи м’яких частинок методiв молекулярної динамiки
(Рис. 5). Також вивчено коефiцiєнт обертової в’язкостi системи частинок,що
взаємодiють за допомогою потенцiалу Гей-Берне, залежно вiд параметрiв вза-
ємодiї та термодинамiчних параметрiв системи.

Рiдкокристалiчнi полiмери

Обидва типи взаємодiй, а саме потенцiали Кiгари та Гей-Берне, якi призво-
дять до появи рiдкокристалiчних фаз, залучено до унiверсальної паралелiзо-
ваної програми GBMOLDD для моделювання рiдкокристалiчних макромо-
лекул довiльної молекулярної архiтектури. Однiєю з перших задач, до якої
застосовано цi програмнi засоби, було дослiдження рiдкокристалiчного ден-
дримера, що перебуває в рiдкокристалiчному розчиннику [10] (Рис. 6). Ана-
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Рис. 6. Напiв-атомiстичнi моделi карбосиланових рiдкокристалiчних дендри-
мерiв третьої генерацiї з рiзним типом рiдкокристалiчних кiнцiвок [9].

лiз результатiв вказав на те, що дендритна серцевина практично завжди пе-
ребуває у близькiй до сферичної конформацiї, тодi як рiдкокристалiчнi гру-
пи вiдчувають сильний вплив фази середовища, що призводить до змiни за-
гальної форми макромолекули при змiнi фази розчинника (сферична — для
iзотропного розчинника, паличкоподiбна — для нематичного розчинника i
з виразним приєднанням рiдкокристалiчних груп до найближчого шару для
смектичної фази розчинника). Така змiна форми впливає на реологiчнi вла-
стивостi макромолекули в задачах їх транспорту через канали i пори.

Iнша система, яку було розглянуто, — це розплав гребiнчатих рiдкокри-
сталiчних полiмерiв. Проведено детальне дослiдження їх фазової дiаграми,
як i структурних та динамiчних властивостей у впорядкованiй смектичнiй
та iзотропнiй фазах [11]. Пiзнiше ця задача була узагальнена шляхом гелю-
вання смектичної фази i утворення рiдкокристалiчного еластомера [12]. Такi
системи широко дослiдженi як експериментально, так i теоретично, i мають
великий практичний iнтерес iз точки зору виготовлення т.зв.штучних м’язiв.
Властивостi еластомера вивчено на предмет керованих температурою ефе-
ктiв пам’ятi при переходi системи зi смектичної до iзотропної фази i назад,
а також видiв деформацiї при накладеннi одновiсного видовження. Вiдтво-
рено спостережувану експериментально анiзотропiю у вiдгуку на одновiсну
деформацiю, як i зигзагоподiбнi деформацiї смектичних шарiв (Рис. 7).

Фоточутливi полiмери

Одним iз рiзновидiв рiдкокристалiчних полiмерiв є азобензиновмiснi полiме-
ри.Азобензиновi групи є хромофорами та здатнiфотоiзомеризуватись, тобто
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Рис. 7. Ефекти пам’ятi в рiдкокристалiчному еластомерi (верхнiй ряд — по-
чаткова ламеларна фаза, середнiй ряд — iзотропна фаза, отримана внаслiдок
нагрiвання, нижнiй ряд— вiдновлена ламеларна фаза в результатi охолодже-
ння iзотропної фази).

перемикатись мiж своїм trans- i cis-станами пiд впливом опромiнення з вiд-
повiдною довжиною хвилi та iнтенсивнiстю. Така властивiсть призвела до їх
використання при виготовленнi дифракцiйних ґраток та в носiях цифрових
записiв. Одним iз найзагадковiших ефектiв є формування в азобензиновмi-
снiй плiвцi поверхневого рельєфу при її опромiненнi двома пучками iнтерфе-
руючого опромiнення, якi формують оптичне поле з можливiстю модуляцiї
рiзного типу. У випадку аморфних плiвок поверхневий рельєф формується
при температурах, суттєво нижчих за температуру переходу плiвки в стан
скла, i точний мiкроскопiчний механiзм цього явища залишається невiдомим
та широко дискутується.

З метою встановлення можливих механiзмiв цих явищ проведено мо-
делювання процесiв формування поверхневого рельєфу в азобензинових
плiвках iз використанням молекулярної динамiки та базованих на нiй ме-
тодах, що включають стохастичнi елементи, пов’язанi з фотоiзомеризацiєю.
Так, симуляцiї двох видiв матерiалiв: рiдкокристалiчного типу (гнучкий
остовний ланцюг i вiдносно довгий бiчний ланцюг) i аморфного типу
(жорсткий остовний ланцюг i короткий бiчний ланцюг, Рис. 11) виявили в
них протилежний знак деформацiї елемента об’єму при опромiненнi [11].
Це добре узгоджується зi спорiдненими експериментальними даними з де-
формацiї вiльно пливучої застиглої краплi азобензинових полiмерiв такого
типу та формування в них траншей та виступiв у свiтлих дiлянках при їх
опромiненнi через оптичну маску.
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Рис. 8. Механiзм фотоiндукованих деформацiй в аморфних азобензиновмi-
сних полiмерах. Переорiєнтацiя азобензинiв перпендикулярно до вектора
електричного поля опромiнення E i переорiєнтацiя основних ланцюгiв па-
ралельно до E (злiва i по центру). Результат: видовження зразка у напрямку
E (справа, точки злiва вiд пунктирної лiнiї— пiд опромiненням, точки спра-
ва— пiсля вимкнення опромiнення) [11].

Декорованi наночастинки

Наночастинки (золота, платини, мiдi, магнiтних сплавiв тощо), декорованi
функцiональними групами, мають величезне практичне застосування в ме-
дицинi, каталiтичних процесах як барвники скла та як елементи фотохром-
них приладiв.Побудовано мезоскопiчнi моделi декорованих наночастинок iз
двома типами функцiональних груп: звичайнi рiдкокристалiчнi (якi репре-
зентують, наприклад 5CB та iн.) та хромофорнi (здебiльшого азобензини).
Для випадку звичайних рiдкокристалiчних груп розглянуто вплив поверхне-
вої густини декорування та способу приєднання рiдкокристалiчних груп (по-
здовжнiй чи поперечний) на фазову дiаграму об’ємних фаз декорованих ча-
стинок. В результатi симуляцiй встановлено сильну кореляцiю мiж густиною
декорування, анiзометрiєю частинки в об’ємнiй фазi та симетрiєю самої фа-
зи.При зростаннi густини декорування частинки послiдовно змiнюють фор-
му вiд паличкоподiбної (формують смектичну фазу) до дископодiбної (фор-
мують гексагогально впаковану стовпцеву фазу) i згодом до сферично-симе-
тричної (формують кубiчнi фази). У визначених iнтервалах густини декору-
вання спостерiгаються бiстабiльнiсть i можливiсть спiвiснування фаз, де си-
метрiя вiдносно фази може бути порушена шляхом накладення зовнiшнього
впорядковуючого поля вiдповiдної симетрiї.

При декоруваннi наночастинок хромофорними групами вивчено вплив
опромiнення на формування гелю (при малiй концентрацiї наночастинок у
розчиннику) та об’ємних фаз (при розглядi розплаву наночастинок) [13, 14].
Гель iнтерпретується в термiнах мережiмiжнаночастинками, де вузлами слу-
гують наночастинки, а ребрами— декоруючi лiганди, мiж якими формується
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Рис. 9. Iлюстрацiя структури наногелю, сформованого декорованими нано-
частинками в порi, заповненiй розчинником, залежно вiд просторового роз-
подiлу лiгандiв на поверхнi наночастинки [14].

зв’язок завдяки сильному притяганню мiж trans-азобензинами. При опро-
мiненнi такої системи ультрафiолетовим свiтлом вiдбувається фотоiзомери-
зацiя азобензинiв у cis-iзомер i розрив цих зв’язкiв. Завдяки моделюванню
пульсуючого опромiнення вивчено динамiку формуванню гелю в порi та йо-
го властивостi як мережi — середнiй ранг вузлiв, локальний коефiцiєнт кла-
стерностi, максимальний розмiр кластера, наявнiсть перколяцiї мiж стiнками
пори, ефективна константа пружностi гелю та iн. Вивчено залежнiсть цих ха-
рактеристик вiд концентрацiї наночастинок. У подальшому аналiз розшире-
но на рiзнi випадки декорування наночастинок, при яких лiганди не просто
випадково розташованi на їх поверхнi, а формують регулярний шаблон (по-
лярне та екваторiальне декорування тощо). Встановлено шаблони, що при-
зводять до формування механiчно найстiйкiшого гелю та передумови най-
ефективнiшого каталiзу гелю з наночастинок золота з просторового розподi-
лу наночастинок у такому гелi [14].

Дослiджено вплив опромiнення на формування впорядкованих об’ємних
фаз у розплавi наночастинок, декорованих азобензиновими лiгандами. За
вiдсутностi опромiнення смектична фаза формується або спонтанно, або
iнiцiюється накладенням сильного орiєнтуючого поля. Спонтанне форму-
вання вимагає досить тривалих часiв i в результатi цього зазвичай виникає
полiдоменний смектичний зразок. Стосовно методу з орiєнтуючим полем,
то можливiсть його фiзичної реалiзацiї залежить вiд величини дипольного
та магнiтного моментiв азобензину, якi при використаннi певних груп за-
мiщення можуть бути досить незначними, ускладнюючи їх переорiєнтацiю.
Комп’ютернi симуляцiї вказують на те, що завдяки впливу опромiнення i
подальшої фотоiзомеризацiї азобензинiв можна досягнути прискорення часу
формування впорядкованої фази вiд 2 до 10 разiв та досягнути цього ефекту
в широкому iнтервалi температур. В результатi отримано монодоменнi
смектичнi зразки [13].
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Рис. 10.Математичнi моделi, що використовуються в комп’ютерному моделю-
ваннi бiлкiв.

Моделювання макромолекулярних систем та дослiдження агрегацiї
бiлкiв

Бiлки — це один iз чотирьох основних видiв бiологiчних молекул. Вони
виконують ключовi бiологiчнi функцiї та складають понад 50% всiєї сухої
речовини в тваринних клiтинах. Оскiльки в своєму природному середови-
щi (внутрiклiтинному просторi) бiльшiсть бiлкiв розчиненi у водi, методи
комп’ютерного моделювання, розвинутi для систем м’якої речовини (як рi-
дини чи полiмеру), переважно застосовнi до бiлкiв.

З огляду на складнiсть хiмiчної будови для бiлкiв не iснує одної матема-
тичної моделi, яка придатна для всiх проблем. Натомiсть використовується
широкий спектр моделей, кожна з яких має свої межi застосовностi.Основнi
моделi та задачi, в яких вони використовуються, проiлюстрованi на Рис. 10.
Наприклад, для дослiдження процесу згортання бiлкiв та з’ясування дета-
лей їхнiх функцiональних рухiв, використовуються моделi з повним атомним
представленням.Для дослiдження процесiв,що включають велике число бiл-
кiв, моделi необхiдно спрощувати, в багатьох випадках до рiвня представле-
ння бiлка однiєю взаємодiючою частинкою. Iснує обернена залежнiсть мiж
рiвнем хiмiчної деталiзацiї моделi бiлка та її швидкодiєю.

У бiлкiв iснують й iншi визначнi особливостi, якi вимагають застосуван-
ня спецiальних пiдходiв моделювання.По-перше, як системи у рiдкому станi,
бiлки мають нетипово довгий час релаксацiї. Якщо, наприклад, розглянути
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час згортання, то вiн змiнюється в межах вiд 1 мкс у найшвидших бiлках до
1 хв у найповiльнiших. У водi часовий крок комп’ютерних симуляцiй задає-
ться параметрами вiдштовхувального потенцiалу i становить порядку 1 фем-
тосекунди. Вiдповiдно для того,щоб спостерiгати одиночний акт згортання в
атомному представленнi бiлка в явному розчиннику, необхiдно зробити по-
рядку 109 часових крокiв.Це число необхiдно збiльшити приблизно в 100 раз,
якщо є потреба оцiнити статистику часу згортання.Не дивлячись на значний
прогрес у розвитку комп’ютерних технологiй, сьогоднi проводити такi довгi
симуляцiї неможливо. Як наслiдок, виникає потреба в розвитку методiв, якi
дозволяють пришвидшити динамiку модельованих систем. Низка таких ме-
тодiв, якi вiдомi пiд загальною назвою покращеної конфiгурацiйної вибiрки
(enhanced sampling), запропоновано останнiм часом, включаючи метод обмi-
ну реплiками та моделювання в мультиканонiчному ансамблi. Принцип дiї
цих методiв полягає в тому,щоб полегшити системам втечу з кiнетичних па-
сток, якi утворюються конфiгурацiями, що вiдповiдають локальним мiнiму-
мампотенцiальної енергiї. Зокрема в пiдходiмультиканонiчного ансамблюця
мета досягається завдяки застосуванню певного деформуючого перетворен-
ня, що застосовується до потенцiальної енергiї. Зазвичай деформуюча фун-
кцiя отримується iтеративним шляхом iз певної кiлькостi попередньо вико-
наних симуляцiй.Працiвниками IФКС запропоновано покращення цього ал-
горитму [15], внаслiдок якого число необхiдних iтерацiй скоротилося вдвiчi.

По-друге, навiть iз застосуванням методик покращеної вибiрки, моделю-
вання бiлкiв у явному розчиннику залишається надскладною задачею. Це
твердження особливо актуальне, коли йдеться про взаємодiю кiлькох бiлкiв,
як це вiдбувається, наприклад, в процесi агрегацiї. В цьому випадку єдиним
порятунком є спрощення дослiджуваної системи шляхом побудови моделi
скороченого опису.При цьому необхiдно зберегти атомне представлення бiл-
ка, оскiльки процес самоасоцiацiї цих молекул дуже чутливий до їхньої хiмi-
чної будови. Водночас модель повинна бути достатньо простою, щоб дозво-
лити оперативно проводити симуляцiї на сучасних комп’ютерах.

Працiвниками IФКС запропоновано модель [16], що дозволяє задоволь-
нити обидвi цi вимоги. Дана модель, яка носить назву RAPID, розроблена
для пептиду полiаланiну та використовує атомну архiтектуру бiлка, зв’язану
зi стандартним силовим полем, а вплив розчинника описується за допомогою
ефективних потенцiалiв або неявного розчинника.Повна потенцiальна енер-
гiя в цiй схемi U = U0 + ∆Gsol включає в себе енергiю пептиду у вакуумi U0 та
енергiю сольватацiї ∆Gsol.Остання розбивається на електростатичну ∆Gel та
неполярну ∆Gnp частини, ∆Gsol = ∆Gel + ∆Gnp.Модель добре вiдтворює кон-
формацiйну статистику пептиду, одержану в явному розчиннику. Подальшi
тести, проведенi для кiлькох пептидних ланцюгiв, показують, що модель та-
кож правильно описує експериментально спостережувану схильнiсть полiа-
ланiнiв до зростаючої тенденцiї збиратися в β-листи зi зростаючоюдовжиною



КОМП’ЮТЕРНЕМОДЕЛЮВАННЯ · 83

пептидного ланцюга. Дослiдження впливу електричного поля на бiлки [17] де-
монструють, що запроваджена модель придатна для моделювання згортання
та агрегацiї дрiбних пептидiв з атомною роздiльною здатнiстю.

Використання методiв дисипативної динамiки частинок

Метод дисипативної динамiки виник у серединi 1990-х рокiв як модифiкацiя
методу Ланжевенової (i до певної мiри Бравнової) динамiки, при якому збе-
рiгається сумарний iмпульс системи i, вiдповiдно, вiдтворюється граничний
перехiд до гiдродинамiчного опису плинiв. Опис виконується на рiвнi мезо-
скопiчних фрагментiв молекул iз 5–10 атомiв, якi представлено як м’якi куль-
ки. Пряма взаємодiя мiж кульками, як i сила тертя i випадкова сила, якi дiють
на кульки зi сторони розчинника i сукупно формують термостат, описуються
парними взаємодiями з окремими фрагментами розчинника, а не як взаємо-
дiя з усередненим середовищем. У результатi цього виконується третiй закон
Ньютона i, крiм того, розчинник бере безпосереднюучасть уформуваннi впо-
рядкованих морфологiй.

Роботи з використанням цього методу можна розбити на декiлька груп.
До першої належать дослiдження масштабних властивостей розмiрних хара-
ктеристик (радiус гiрацiї, гiдродинамiчнийрадiус та для лiнiйногополiмера—
вiдстань мiж його кiнцями) та властивостей форми (асферичнiсть, протя-
жнiсть та дескриптор форми) лiнiйних та зiркоподiбних молекул у розчин-
нику рiзної якостi. Встановлено, що вiдомi закони скейлiнгу лiнiйного полi-
мерного ланцюжка виконуються з високою точнiстю намезоскопiчному рiвнi
опису, пiдтверджуючи в чисельний спосiб його самоподiбнiсть. Спостереже-
но цiкаву поведiнку асферичностi зiркового полiмеру при змiнi якостi роз-
чинника, зокрема її максимум поблизу тета-точки (в якiй, через екранування
взаємодiй, ланцюжок веде себе як випадкове блукання). Така поведiнка по-
яснена конкуренцiєю мiж ентальпiйним та ентропiйним вкладами у вiльну
енергiю залежно вiд якостi розчинника, пiдтвердження якої отримано з фун-
кцiй розподiлу асферичностi окремих гiлок зiркового полiмеру.

Iнша група робiт присвячена агрегацiї та самоорганiзацiї кополiмерних
макромолекул. Так, вивчено формування об’ємних фаз у розплавi кополi-
мерiв для випадкiв їх лiнiйної, зiркової та гребiнчастої архiтектури. У всiх
випадках молекулярна вага молекули була однаковою, що дало можливiсть
сконцентрувати увагу на ефектах змiщення границь впорядкованих структур
(зокрема гексагонально впакованих цилiндрiв, гiроїдної та ламеларної мор-
фологiй) залежно вiд молекулярної топологiї. Дослiджено також властивостi
форми молекул та їх характерних фрагментiв залежно вiд морфологiї. Вивче-
но процес мiцелоутворення в зiркових кополiмерах рiзного типу (мiкто-зiр-
ки, дiблок зiрки та iн.) у розчинi. При зростi концентрацiї розчину отримано
таку послiдовнiсть агрегатiв: сферичнi мiцели, несферичнi мiцели та полiме-
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розоми. Перехiд вiд сферичної до несферичної мiцели вiдбувається контину-
ально, в той час як перехiд вiд несферичної мiцели до полiмерозоми— стриб-
ком, який нагадує фазовий перехiд першого роду.

Третя група робiт присвячена вивченню симетрiї морфологiй та переходiв
мiж ними у порi зi стiнками, якi декорованi полосоподiбними щiтками, а се-
редина пори заповнена сумiшшю з двох незмiшуваних компонент.Отримано
низкуфаз: ламеларну, колоноподiбну та iзольованiнапiвкраплi залежнояк вiд
геометрiї пори (її ширина та вiдстань мiж полосами, порiвняно з довжиною
ланцюжкiвщiтки), так i вiд компонентностi сумiшi.Дослiджено переходимiж
морфологiями при плавнiй змiнi компонентностi.Потрiбна морфологiяможе
бути експериментально зафiксована шляхом її фото- чи хемiогелювання.

Комп’ютернемоделювання полiмернихмакромолекулметодомМон-
те Карло

Модель випадкових блукань без самоперетинiв (Self-avoiding walks — SAW)
на перiодичнiй ґратцi є однiєю з найбiльш успiшних при чисельному описi
унiверсальних конформацiйних властивостей гнучких полiмерних макромо-
лекул у хороших розчинниках. Властивостi SAW на сьогоднi детально дослi-
джено як аналiтично, так i в рамках чисельних пiдходiв.

Цiкавим питанням є поведiнка полiмерних макромолекул у розчинах за
присутностi структурних неоднорiдностей (у гелях, колоїдних розчинах, вну-
трiшньоклiтинних середовищах). У рамках моделi випадкових блукань такi
середовища моделюються за допомогою невпорядкованої ґратки, частина ву-
злiв якої мiстить точковi дефекти. Численнi комп’ютернi симуляцiї привели
до висновку про iснування двох можливих режимiв поведiнки SAW на не-
впорядкованих ґратках: слабкого безладу, коли концентрацiя вузлiв ґратки,
дозволених для блукання, є значно нижчою вiд перколяцiйної, та сильного
безладу, коли невпорядкована ґратка знаходиться на порозi перколяцiї i в си-
стемi можна знайти перколяцiйний кластер дозволених вузлiв,що простяга-
ється по всiй довжинi ґратки в усiх напрямках (Рис. 11). У режимi слабкого
безладу унiверсальнi конформацiйнi властивостi SAW (такi, як ротацiйно iн-
варiантнi характеристики розмiру та форми, зокрема так звана асферичнiсть
Ad) не змiнюються незалежно вiд концентрацiї, в той час, як в режимi сильно-
го безладу вони є нетривiальними i належать до нового класу унiверсально-
стi.Це явище можна пояснити: слабкий безлад не змiнює вимiрностi ґратки, а
перколяцiйний кластер є фрактальним об’єктом iз фрактальною вимiрнiстю,
залежною вiд вимiрностi простору.

У роботах [18–20] дослiджувались унiверсальнi конформацiйнi властиво-
стi моделi SAW на перколяцiйному кластерi зi застосовуванням чисельного
алгоритму збiднено-збагаченого методу Розенблюта (PERM), розвиненого в
роботах Грасбергера.Цейметод базується на алгоритмi зростаючого ланцюж-



КОМП’ЮТЕРНЕМОДЕЛЮВАННЯ · 85

Рис. 11. Схематичне зображення траєкторiї SAW на двовимiрнiй ґратцi iз пер-
коляцiйним кластером (лiворуч) та поблизу поверхнi, концентрацiя адсорбу-
ючих вузлiв на якiй рiвна перколяцiйнiй (праворуч).

ка Розенблюта, що бере свiй початок iз перших днiв Монте Карло симуляцiй
полiмерних систем. У пiдходi Розенблюта вузли, що вже зайнятi траєкторi-
єю, оминаються без вiдкидання всього зростаючого ланцюжка, а статисти-
чна похибка коректується наданням ваги кожнiй конфiгурацiї. Ефективнiсть
алгоритму зумовлена пiдходом контролю популяцiй, що базується на подо-
ланнi вагових флуктуацiй зростаючого ланцюжка шляхом збiднення стати-
стики конфiгурацiями iз надто низькими вагами i збагачення копiями висо-
ковагових конфiгурацiй. Збiднення та збагачення проводились шляхом ви-
бору верхнього i нижнього порогових значень вагиWmin iWmax, якi постiй-
но оновлюються в процесi симуляцiй. В результатi в цих роботах у рамках
чисельного пiдходу отримано найточнiшi на сьогоднi оцiнки унiверсальних
ротацiйно iнварiантних характеристик розмiру та форми гнучких полiмер-
них макромолекул у розчинах за присутностi складних структурних неодно-
рiдностей та кiлькiсно показано зростання асиметрiї типових просторових
конфiгурацiй макромолекул, зумовлених присутнiстю дефектiв.

Дослiдження поведiнки полiмерiв поблизу невпорядкованих поверхонь є
дуже важливим, оскiльки бiльшiсть субстратiв, з якими маємо справу в фi-
зичних процесах, є енергетично (або структурно) невпорядкованими. Стру-
ктурнi неоднорiдностi суттєво впливають, зокрема, на особливостi агрега-
цiї протеїнiв та конформацiйних переходiв в основний стан глобули. В ро-
ботi [21] аналiзувались особливостi поведiнки полiмерних макромолекул по-
близу невпорядкованої адсорбуючої фрактальної поверхнi в формi двовимiр-
ного перколяцiйного кластера (Рис. 11).Чисельнопоказано сповiльненняпро-
цесу адсорбцiї на поверхнi, фрактальна вимiрнiсть якої є меншою, анiж Ев-
клiдова вимiрнiсть площини. Також проанiлiзовано особливостi конформа-
цiйних переходiв «клубок-глобула» гнучких лiнiйних полiмерних ланцюжкiв
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у невпорядкованих середовищах в рамках моделi SAW на перколяцiйних ґра-
тках та вперше отримано чисельнi оцiнки критичної температури θ-переходу
для випадку вузлової перколяцiї [22].

Розробка нових ефективних алгоритмiв для розв’язування рiвнянь
руху в комп’ютерному моделюваннi простих i складних молекуляр-
них систем

Метод молекулярної динамiки (МД) є одним з основних у комп’ютерномумо-
делюваннi при дослiдженнi рiзноманiтних властивостей простих i складних
рiдин. Вперше запропонований 60 рокiв тому для опису еластичних зiткнень
твердих кульок, цей метод у подальшому був адаптований для вивчення про-
стих рiдин iз реалiстичнiшими потенцiалами взаємодiї. Впродовж декiлькох
останнiх десятилiтьМД пiдхiд iнтенсивно розвивався для опису значно скла-
днiших бiомолекулярних систем, включаючи бiлки у водних розчинах. Бага-
то МД алгоритмiв для розв’язання рiвнянь руху атомiв i молекул у рiдинних
системах було запропоновано впродовж довгої iсторiї комп’ютерного моде-
лювання.

Незважаючи на вагомi попереднi досягнення, побудова бiльш ефектив-
них МД алгоритмiв залишається вкрай актуальною задачею. Це твердження
особливо вiрне у випадку складних бiохiмiчних систем, зокрема, бiлкiв, що
становлять значний iнтерес у сучаснiй хiмiї, бiологiї i медицинi. Такi рiдиннi
системи характеризуються спiвiснуванням динамiчних процесiв,що вiдбува-
ються на суттєво рiзних часових масштабах (вiд фемто- до мiлiсекунд). На-
явнiсть рiзних масштабiв надзвичайно утруднює проведення комп’ютерного
моделювання. Справа в тому, що для складних рiдин iснуючi алгоритми мо-
жуть забезпечити лише посередню точнiсть та ефективнiсть МД обчислень.
Наприклад, враховуючи потужностi сучасних суперкомп’ютерiв, стандартнi
алгоритми не здатнi пiдiйти навiть до мiкросекундної областi, тодi як хара-
ктерний час згортання бiлкiв може сягати мiлiсекунд чи навiть секунд у ви-
падку складних моделей.

Упродовж останнiх двадцяти рокiв (1998–2018) I.П.Омелян зi спiвавтора-
ми запропонував цiлу низку нових iдей, схем iпiдходiв, якi дозволилиподола-
ти обмеження на точнiсть, ефективнiсть та доступний часовий iнтервал вМД
симуляцiях як простих, так i складних рiдин. У раннiх роботах [23–26] було
удосконалено iснуючi алгоритми для iнтегрування трансляцiйного i оберто-
вого руху вмолекулярнихмоделях iзжорсткими атомними зв’язками.Вiдмiн-
ною особливiстю цих алгоритмiв вiд попереднiх є точне вiдтворення жорс-
ткої структури молекул без застосування iтерацiйних процедур. Узагальнен-
ня алгоритмiв для простих рiдин на спiновiмоделi було предметом розгляду в
роботах [27–29].Вонипоказали, зокрема,що iнтегрування рухуможнапрове-
сти таким чином,щоб точно зберегти всi закони збереження (iмпульсу, енер-
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гiї та iншi), незважаючи на наближений характер траєкторiй частинок.Опти-
мiзацiя декомпозицiйних алгоритмiв типу Верле,Фореста-Рута таСузукi дру-
гого i четвертого порядку по часовому кроцi також була проведена [30–32]. В
результатi досягнуто значно вищої точностi iнтегрування при однакових за-
тратах комп’ютерного часу.Побудову алгоритмiв вищого порядку iз залучен-
ням не тiльки сил, але й їх градiєнтiв здiйснено в роботi [33]. Повну класифi-
кацiю усiх декомпозицiйних алгоритмiв, включно до шостого порядку, про-
ведено в роботi [34]. Тут iдентифiковано декiлька десяткiв нових схем, деякi
з яких є особливо визначнi в контекстi ефективностi. Значною перевагою де-
композицiйного пiдходу є його симплектичнiсть, тобто здатнiсть збереження
фазового об’єму системи i, як наслiдок, забезпеченнянадзвичайно стабiльних
розв’язкiв рiвнянь руху. Використовуючи екстраполяцiю сил [35], модифiка-
цiю градiєнтiв [36], технiку обробки траєкторiй [37] i поєднання з точними
розв’язками [38], досягнуто подальшого зростання ефективностi декомпози-
цiйних алгоритмiв.

Запропоновано нову теорiю [39] для iнтегрування рiвнянь руху в класи-
чних системах,що базується на канонiчному перетвореннi фазового просто-
ру та експоненцiйних декомпозицiях пропагатора часової еволюцiї. Це дало
змогу зняти ряд обмежень, якi присутнi в стандартних схемах iз багатокроко-
вим iнтегруванням.У результатi отримано новi високопродуктивнiМД алго-
ритми другого i четвертого порядкiв за часовим кроком.Продемонстровано,
що при тих самих затратах комп’ютерного часу такi алгоритми значно покра-
щують точнiсть розрахункуфазових траєкторiй частинок. Запропоновану те-
орiюможна застосовувати не тiльки до простих, але й до полярних систем для
розрахунку часових кореляцiйних функцiй, узагальнених коефiцiєнтiв пере-
носу та iнших величин.

Розвинуто пiдхiд мультимасштабної молекулярної динамiки для дослi-
дження рiвноважних, термодинамiчних та структурно-конформацiйних вла-
стивостей води та складних хiмiко-бiологiчних рiдин.У рамках цього пiдходу
отримано новi алгоритми в рiзних статистичних ансамблях (мiкроканонiчно-
му, канонiчному, iзокiнетичному та iнш.) для подолання iснуючого бар’єру
на розмiр часового кроку при iнтегруваннi рiвнянь руху атомiв i молекул у
складнихмоделях рiдин за одночасної присутностi трансляцiйних, обертових
i вiбрацiйних ступенiв вiльностi [40–44]. Високу ефективнiсть одержаних ал-
горитмiв пiдтверджено в МД симуляцiях води. Зокрема розмiр зовнiшнього
часового кроку вдалося збiльшити вiд 20 фемтосекунд для мiкроканонiчно-
го ансамблю до 5 пiкосекунд у канонiчно-iзокiнетичному термостатi,що дало
змогу суттєво прискорити МД розрахунки.

Удосконалено метод екстраполяцiї сольватацiйних сил у складних бiохi-
мiчних рiдинах при поєднаннiМД з теорiєю iнтегральних рiвнянь [45] у рам-
ках оптимального канонiчно-iзокiнетичного ансамблю. На прикладi моделi
гiдролiзованого дипептиду аланiну продемонстровано, що новий метод зда-
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тний оперувати з гiгантськими зовнiшнiми кроками розмiром порядку до де-
сяткiв пiкосекунд, забезпечуючи цим пришвидшення розрахункiв вiд 100 до
500 разiв у порiвняннi зi звичайним методом МД без екстраполяцiй. Запро-
понований метод узагальнено [46–48] i застосовано до складнiших моделей
бiологiчних рiдин, якi включають, зокрема, бiлки (мiнiпротеїн i протеїн G),
розчиненi у водi, та iншi складнi макромолекули (асфальтен в толуенi). В ре-
зультатi досягнутого прискорення вдалося вперше згорнути мiнiпротеїн iз
повнiстю розгорнутого стану, використовуючи лише iнтервал 60 наносекунд
(в стиснутiй часовiй шкалi, де повiльнi процеси враховуються теорiєю iнте-
гральних рiвнянь), тодi як середнiй час його самоорганiзацiї у звичайному
пiдходiМД сягає 9 мiкросекунд (пришвидшення складає 150 разiв).
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Статистична фiзика складних систем

Юрiй Головач,Максим Дудка, Вiкторiя Блавацька, Василь Пальчиков,
Мар’яна Красницька, Олеся Мриглод

1 Складнi системи: фiзика поза фiзикою

Складнi системи— напрямок дослiджень,що зараз набуває характерних рис
добре сформованої дiлянки науки зi своїм об’єктом, понятiйним апаратом,
методами аналiзу [1]. Поняття складна система поступово стає одним iз пiд-
ставових понять сучасної науки, чи, ширше, все частiше виступає в загаль-
нокультурному контекстi. Зростання кола застосувань цього поняття, а та-
кож виявлення чи усвiдомлення все ширшого кола явищ, де воно застосов-
не, приводить до труднощiв при його строгому означеннi. I хоча, як ми по-
бачимо i з подальшої розповiдi, наука про складнi системи охоплює широке
мiждисциплiнарне коло дослiджень, центральними у нiй є методи i концепцiї
фiзики. Про деякi з них йтиме мова у цьому роздiлi. Нашу розповiдь ми по-
чнемо, окресливши в загальних рисах основнi властивостi складних систем,
зосередившись на тих, якi становлять предмет вивчення статистичної фiзи-
ки складних систем.Конкретнi приклади будуть вибранi з-помiжрезультатiв,
отриманих науковцями IФКС НАН України.

1.1 Емерджентнiсть i ефект метелика

Як правило, складною називається система з багатьох пов’язаних мiж собою
складових, що, як цiле, володiють властивостями, якi не очевидно виплива-
ють iз властивостей окремих частин [2, 3]. Таким чином, наука про складнi
системи вивчає, як складовi частини породжують колективну поведiнку си-
стеми.Уфiзицi пiдкреслюєтьсяще одна характерна риса: система є складною,
якщо її поведiнка кардинальнимчином залежить вiд деталей системи [4].При
цьому маються на увазi такi явища, як детермiнiстичний хаос, квантове за-
плутування, виникнення третинної структури макромолекул бiлкiв, вини-
кнення стану спiнового скла тощо. Згаданi явища дуже рiзнi i теоретично до-
слiджуються рiзними дiлянками фiзики (теорiя динамiчних систем, квантова
механiка, статистична фiзика). Проте їх спiльною рисою є те, що iнфiнiтези-
мальна змiна у (рiзних за фiзичною природою) початкових умовах призво-
дить до докорiнно рiзних сценарiїв еволюцiї.

Два згаданi вище фактори (ще вiдомi як емерджентнiсть та ефект ме-
телика) є визначальними у формулюваннi предмету дослiджень статисти-
чної фiзики складних систем. Прикладами таких систем є конденсована ре-
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човина, екологiчнi та бiологiчнi системи, фондовi ринки та економiчнi систе-
ми, людське суспiльство. Iншими характерними особливостями складних си-
стем, окрiм вже згаданих вище високої чутливостi до малих змiн початкових
умов та виникнення нових функцiональних можливостей, є самоорганiзацiя,
пiдпорядкування степеневим законам (товстi хвости у статистичних розпо-
дiлах) та адаптивний характер взаємодiй.

1.2 Адаптивний характер взаємодiй

Зупинимося спочатку на останнiй iз перелiчених вище властивостей. Вiдо-
мо, що взаємодiї мiж складовими частинами часом можуть привести до ко-
лективної поведiнки i, таким чином, породити макроскопiчний стан. Однак
у складнiй системi цi взаємодiї зазнають впливу макростану i змiнюються
впродовж еволюцiї системи. Iншими словами, у складнiй системi макро- i мi-
кростани динамiчно оновлюють один одного [5]. Аналiз таких ефектiв i при-
вiв до створення методiв i до вироблення концепцiй, що були успiшно за-
стосованi для опису формально подiбних явищ у хiмiчних, бiологiчних, соцi-
альних та iнших системах агентiв нефiзичної природи. Часом стверджується:
якщофiзика— це наука чотирьохфундаментальних сил, якими взаємодiє ма-
терiя, то наука про складнi системи використовує концептуальне узагальнен-
ня понять сили iматерiї.Сили— це все,що змiнює стан агентiв-складникiв, а
матерiя— це все, до чого можна прикласти сили. Зновуж таки, приклади зна-
ходимо як у конденсованiй речовинi, так i в бiологiї,фондових ринках, еконо-
мiцi, соцiологiї чи гуманiтарних дисциплiнах. Однi з найчастiше згадуваних
прикладiв виникнення нових якостей у складних системах— це виникнення
свiдомостi чи формування погоди. Тут доречно також згадати про докорiн-
ну вiдмiннiсть мiж складними (complex) i складеними (complicated) система-
ми: характеристики останнiхможна отримати з iндивiдуальних властивостей
їхнiх складових.Зновужтаки, часто згадуванимприкладомдляпоясненняцi-
єї вiдмiнностi слугує функцiонування сучасного лiтака як саме складеної (а не
складної) системи.Незважаючи на величезну кiлькiсть складових рiзної при-
роди, поведiнка системи лiтака в цiлому є (повинна бути) передбачуваною i
такою,що виключає емерджентнiсть.

1.3 Розподiли з товстими хвостами

Поява степеневих розподiлiв — товстих хвостiв — у статистицi є ще однi-
єю притаманною, можна сказати, навiть неодмiнною рисою складних систем
взаємодiючих агентiв [6–8]. Класичним прикладом є степеневий закон роз-
подiлу слiв за частотою їх вживання в текстi, вiдомий як закон Зiпфа. Однак
американський лiнгвiст Джордж Зiпф не був першим, хто зауважив цю зако-
номiрнiсть. Ранiше подiбнi спостереження робили Есту (1916) iКондон (1928).
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Часто такi степеневi закони носять iмена їх вiдкривачiв. В економiцi – це за-
кон розподiлу багатства мiж iндивiдуумами (Парето 1896); у демографiї – роз-
подiл мiст за їх розмiром (Ауербах 1913); у бiологiї – розподiл розмiрiв родiв
за кiлькiстю видiв, що в них входять (Вiллiс, Юл 1922); у наукометрiї – роз-
подiл кiлькостi статей, написаних окремими вченими (Лотка 1926), наукових
журналiв за кiлькiстю статей (Бредфорд 1934), цитувань (Прайс 1965). Спи-
сок можна продовжити. В той час, коли появу розподiлу Гауса чи Больцма-
на в бiльшостi випадкiв можна пояснити центральною граничною теоремою,
причину появи степеневої статистики вловити непросто. Те, що розподiли з
товстими хвостами спостерiгаються для широкого класу явищ, свiдчить на
користь припущення про достатньо загальнi причини їхньої появи. З iншого
боку, сам факт,що рiзнi явища описуються однаковими степеневими закона-
ми, не означає,що природа цих законiв однакова.

На сьогоднi причини появи степеневих законiв об’єднано в декiлька груп,
подiбно до класiв унiверсальностi в теорiї фазових переходiв. До них вiд-
носяться, зокрема, критичнi явища, процеси iз перевагою, самоорганiзова-
на критичнiсть, мультиплiкативнi процеси з в’язями, оптимiзацiя та залежнi
вiд шляху неергодичнi процеси, фазовий простiр яких зменшується iз ево-
люцiєю. Критичнi явища є типовим прикладом появи степеневих законiв у
фiзицi конденсованої речовини [9, 10]. При наближеннi до критичної точки
унiверсальнi степеневi закони визначають як розбiжнiсть деяких термодина-
мiчних величин (таких, як стисливiсть плинiв чи сприйнятливiсть магнети-
кiв), так i їх структурнi (асимптотика парної кореляцiйної функцiї) чи стати-
стичнi (розподiл за розмiром скорельованих кластерiв) властивостi. У таких
явищах причиноювиникнення степеневих законiв є зростанняфлуктуацiй та
їх кореляцiя поблизу критичної точки.Механiзмпроцесiв з перевагою, якi ча-
сомще називають явищем rich get richer, був запропонованийЮлем i, пiзнiше,
Саймоном. Якщо результат процесу здiйснюється пропорцiйно до кiлькостi
реалiзацiй в минулому, частота результатiв пiдлягає степеневому розподiлу.
Окремимкласом є самоорганiзована критичнiсть, тут степеневi закони спри-
чиненi нелiнiйними взаємодiями мiж складовими [11]. Система сама спрямо-
вується до критичної точки i не потрiбне тонке налаштування параметрiв, як
це має мiсце у звичайних критичних явищах.Мультиплiкативнi процеси (до-
бутки послiдовностей випадкових чисел) приводять до лог-нормальних роз-
подiлiв. Якщо ж на такi процеси накладаються певнi простi в’язi, то розподiл
стає степеневим. До степеневих законiв призводить також запропонований
Бенуа Мандельбротом сценарiй оптимiзацiї, що базується на аргументах те-
орiї iнформацiї [12]. В цьому сценарiї степеневi закони виникають як резуль-
тат оптимiзацiї затрат на передачу iнформацiї. Недавно стало зрозумiло, що
залежнi вiд попередньої iсторiї процеси, якi стають обмеженими в результатi
свого розвитку (sample-space reducing processes), також приводять до степене-
вих законiв [13]. Завданням дослiдника залишається з’ясувати, який саме iз
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перелiчених вище процесiв домiнує для конкретної складної системи. Дуже
часто результуюча степенева поведiнка може бути спричинена комбiнацiєю
таких механiзмiв.

1.4 Складнi мережi

Надзвичайно продуктивним для опису складних систем виявилося застосу-
вання концепцiї складних мереж [14]. Бiльше того, наука про складнi мережi
настiльки тiсно переплелась iз наукою про складнi системи, що часом тяжко
вiдзначити межу, де закiнчується одна i починається iнша.3 Мережа (чи граф)
є впорядкованою парою G = (V , E), де V — це множина вершин (часом їх
називають вузлами), а E — це множина ребер (зв’язкiв). Теорiя графiв є роз-
дiлом дискретної математики, що бере свiй початок ще з XVIII столiття. Уже
iз самого означення випливає перспективнiсть i природнiсть застосування
формалiзму мереж для опису складних систем взаємодiючих агентiв, ставля-
чи у вiдповiднiсть кожному з агентiв вершину, а кожнiй iз взаємодiй— ребро.
Лише нещодавно фiзики почали аналiзувати мережi теоретично та емпiри-
чно, першi статтi датованi в кiнцi 1990-их рокiв. Мета дослiджень змiнилася
вiд аналiзу невеликих графiв та властивостей окремих вершин та ребер до
розгляду статистичних властивостей цих графiв (мереж). Iз змiною мети змi-
нилися iметоди аналiзу.Народження «наукипромережi» вiдбулося внаслiдок
розвитку комп’ютерних технологiй: www надає порiвняно легкий доступ до
баз даних з iнформацiєю про рiзноманiтнi мережi i в той же час потужнiсть
комп’ютерiв дозволяє детально їх аналiзувати (щобуло би просто неможливо
в iншому випадку, враховуючи розмiри дослiджуваних мереж).На сьогоднi в
мережевому формалiзмi прийнято описувати взаємодiї,що змiнюються з ча-
сом, стохастичнi взаємодiї, взаємодiї, що виникають на декiлькох рiвнях i не
вбудованi в евклiдовий простiр. Якщо додати можливiсть задавати рiзнi ста-
ни для кожного агента-вузла, то стає зрозумiлим успiх використання скла-
дних мереж як своєрiдної lingua franca сучасної науки про складнi системи.
Про деякi результати таких дослiджень ми розповiмо в наступних пiдроздi-
лах.

1.5 Дослiдження складних систем в IФКСНАН України

Досi мова йшла про загальнi властивостi складних систем, зараз ми планує-
мо зосередитися на тих напрямках, у яких проводяться дослiдження в IФКС
НАН України, а саме: статична i динамiчна критична поведiнка невпоряд-
кованих магнетикiв; конформацiйнi властивостi полiмерних макромолекул;
кiлькiснi пiдходи в суспiльних науках; складнi мережi; наукометрiя. Нашi

3Ситуацiя подiбна до розмежування математики i теоретичної фiзики: перша слугує мо-
вою, а друга за її допомогою описує явища.
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методи дослiдження включають аналiтичнi пiдходи (теоретико-польова ре-
нормалiзацiйна група, функцiональне iнтегрування, пересумовування розбi-
жних рядiв, феноменологiчний термодинамiчний пiдхiд), комп’ютернi симу-
ляцiї, емпiричний аналiз даних. Тяжка i марна справа перелiчувати рiзнi фi-
зичнi об’єкти чи навiть класи об’єктiв, в яких спостерiгається характерна для
складних систем поведiнка. В наступних пiдроздiлах ми приведемо лише два
приклади, що стосуються зовсiм рiзних за своєю природою об’єктiв — фру-
строваних i структурно невпорядкованих магнетикiв i полiмерних макромо-
лекул. Складна кооперативна поведiнка керується в них рiзними параметра-
ми— температурою та хiмiчним потенцiалом, однак, як буде видно iз приве-
дених результатiв, у їхнiй поведiнцi виразно простежується цiла низка спiль-
них рис.

Структурно невпорядкованi магнетики. Класичним прикладом складної
системи, що описується методами статистичної фiзики, є спiнове скло —
структурно невпорядкований магнетик iз фрустрованими взаємодiями. Спi-
нове скло характерне багатьма метастабiльними станами, що, в свою чергу,
призводить до присутностi в системi багатьох часових масштабiв [15]. Скла-
днiсть опису спiнового скла привела, зокрема, до розгляду часткових випад-
кiв, описаних регулярними (структурно впорядкованими) фрустрованими
моделями чи структурно невпорядкованими моделями, але без фрустрацiй.
В той час, як кiлькiсний аналiз колективної поведiнки при фазовому перехо-
дi в магнетовпорядкований стан в iдеалiзованих базових моделях (таких, як
наприклад, модель Iзiнґа), на сьогоднi здiйснений з високою точнiстю i, фа-
ктично, складає головний змiст сучасної теорiї фазових переходiв [9, 16], опис
критичностi за присутностi таких реалiстичних умов, як структурний без-
лад [17–20], анiзотропiя [21],фрустрацiї [22], чи ефекти скiнченого об’єму [23],
є актуальною, важкою i цiкавою задачею. Така задача актуальна, бо реальнi
об’єкти, в яких вiдбуваєтьсямагнiтнийфазовий перехiд, часто характеризую-
ться структурним безладом замiщення (твердi розчини антиферомагнетикiв
та їх немагнiтних iзоморфiв), локальною випадковою анiзотропiєю (аморфнi
сплави рiдкiсноземельних з перехiдними металами), фрустрацiями (шарува-
тi трикутнi антиферомагнетики, гелiмагнетики). Така задача важка, бо поряд
iз звичайними труднощами, що виникають при описi критичностi, доводи-
ться долати труднощi теорiї невпорядкованих систем. А цiкавiсть i перспе-
ктивнiсть такої задачi полягає i в тому, що завдяки унiверсальностi крити-
чної поведiнки, описанi ефекти можуть спостерiгатися не лише в магнiтних
системах i не лише в об’єктах фiзики конденсованої речовини. Деякi з наших
результатiв, отриманих при аналiзi ефективної та асимптотичної колективної
поведiнки невпорядкованих та фрустрованих магнетикiв, наведемо нижче в
роздiлах 2, 3 i 4.



СТАТИСТИЧНА ФIЗИКА СКЛАДНИХ СИСТЕМ · 97

Складнi полiмернiмакромолекули. Концепцiя скейлiнгу i виникнення сте-
пеневих законiв в околi фазового переходу другого роду знайшла свiй даль-
шийрозвиток i численнi застосування уфiзицiм’якої речовини.Щевроботах
Нобелiвського лауреата та закордонного дiйсного члена НАНУкраїни П’єра-
Жiля де Жена вказано на глибокий зв’язок мiж фiзикою критичних явищ i
фiзикою макромолекул [24]. Зокрема, поняття складностi фiгурує у форму-
люваннiНобелiвського комiтету: премiя 1991 року була присуджена П.-Ж. де
Жену за «. . .discovering that methods developed for studying order phenomena
in simple systems can be generalized to more complex forms of matter, in parti-
cular to liquid crystals and polymers. . . » [25]4. Добре вiдомо,що конформацiйнi
властивостi довгих полiмерних ланцюгiв у доброму розчиннику пiдлягають
степеневим законам — законам скейлiнгу. На вiдмiну вiд температурної чи
польової залежностi термодинамiчних величин в околi точки фазового пере-
ходу, для гнучких полiмерних ланцюгiв степеневi закони виникають в грани-
цi N → ∞, де N — кiлькiсть мономерiв, що утворюють полiмерний ланцюг.
Так, середнiй характерний розмiр R i кiлькiсть конфiгурацiй Z полiмерного
клубка зростають з N як

R ∼ Nν , Z ∼ zNNγ−1 . (1)

Тут z — неунiверсальна стала (фугативнiсть), а ν, γ — приклади полiмерних
критичних показникiв. Подiбно як в теорiї критичних явищ, для гнучкого
полiмеру цi показники унiверсальнi — незалежнi вiд особливостей хiмiчно-
го складу макромолекули i залежать лише вiд вимiрностi простору. Пошук
форми законiв (1) привiв не лише до створення сучасної теоретичної фiзики
i хiмiї полiмерiв, але й дозволив встановити глибокий зв’язок, що iснує мiж
фiзикою критичних явищ iфiзикою макромолекул. Зокрема, скейлiнговi вла-
стивостi полiмерних ланцюгiв належать до того ж класу унiверсальностi, що
i властивостi ґраткових блукань iз самоуниканням (self avoiding walks, SAW).
А останнi, в свою чергу, описуються m-векторною моделлю в границi m → 0.
Таку границю прийнято називати границею де Жена.

Як виявилося, зокрема, i в результатi наших дослiджень, унiверсальним
степеневим законам пiдлягають i iншi спостережуванi,що описують конфор-
мацiйнi властивостiполiмерних ланцюгiв та iншихмакромолекулярних утво-
рень, складних як за топологiєю (полiмернi сiтки та зiрки), так i за хiмiчним
складом (кополiмери та кополiмернi сiтки) [26, 27]. Бiльше того, унiверсаль-
ною виявляється i форма таких утворень [28]. Деякi нашi результати в цiй
дiлянцi, а також результати дослiдження конформацiйних властивостей по-
лiмерiв у пористому середовищi [29–31] наведенi в роздiлах 5–8.

Соцiофiзика. У двох попереднiх пiдроздiлах приклади складних систем
стосувалися фiзики конденсованої речовини. В кiлькох подальших прикла-

4Курсив— наш.
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дах мова йтиме про «фiзику поза фiзикою» — застосування концепцiй i ме-
тодiв статистичної фiзики i науки про складнi мережi для дослiдження си-
стем взаємодiючих агентiв нефiзичної природи. Можна вибирати рiзнi по-
чатки вiдлiку застосування концепцiй природничих наук для опису явищ,
що вiдбуваються в суспiльствi. Сам термiн соцiофiзика зустрiчається в на-
звi книжки бельгiйського астронома, математика i соцiолога Адольфа Кетлє
(1835): Sur l’hommee et le developpement de ses facultés, essai d’une physique soci-
ale (англiйський переклад див. в [32]). У цiй роботi Кетлє простежує низку
аналогiй мiж фiзикою та астрономiєю, з одного боку, та суспiльним життям,
з iншого; пояснює важливiсть нормального розподiлу для опису суспiльних
явищ; запроваджує концепцiю «середньої людини» з iндивiдуальними випад-
ковими флуктуацiями.

Однак сучасне розумiння задач соцiофiзики сформувалося набагато пi-
знiше, а певною мiрою формується i тепер [33]. I пов’язане воно, в першу чер-
гу, iз кiлькiсним аналiзом того кола явищ у суспiльствi, де прослiдковуються
прямi аналогiї з поведiнкою складних багаточастинкових систем. Завданням
соцiофiзики є моделювання методами статистичної фiзики таких великомас-
штабних соцiальних явищ, як формування точки зору (opinion formation),
розповсюдження культур, походження i еволюцiя мови, поведiнка юрби, ди-
намiка популяцiй, поширення епiдемiй тощо. У цих та подiбних задачах ро-
бляться спроби вивчати колективну поведiнку, що виникає iз взаємодiй мiж
iндивiдуумами як елементарними одиницями соцiальних структур. I знову,
скейлiнг та унiверсальнiсть виявляються центральними рисами цiєї поведiн-
ки. Деякi iз результатiв, отриманих нами в цьому напрямку, наведенi в роздi-
лах 11 та 12.

Складнi мережi. Про складнi мережi ми вже згадували в пiдроздiлi 1.4.Фа-
ктично, наука про складнi мережi виникла як певний концептуальний апа-
рат, що дозволяє не лише якiсно окреслити i вiзуалiзувати процеси у скла-
дних системах. Застосування науки про мережi уможливлює кiлькiсний ана-
лiз, зокрема дозволяє знаходити спiльнi риси в поведiнцi складних систем рi-
зної природи. Так, дослiджуючи мережi громадського транспорту, ми запро-
понували низку графiчних представлень для їх опису, з’ясували стiйкiсть цих
мереж до випадкових збоїв та спрямованих атак, застосували пiдходи ста-
тистичної фiзики для моделювання таких мереж [34–36].Ми були першими,
хто застосував концепцiї науки про складнiмережi до аналiзу української мо-
ви [37]. Вузлами в такiй мережi виступають зазвичай слова, а залежно вiд iн-
терпретацiї зв’язку отримуються рiзнi зображення мережi.Проведений нами
аналiз дозволив отримати кiлькiснi характеристики мережi української мови,
а отриманi емпiричнi результати є корисними для теоретичного опису еволю-
цiї мови.

Згадаємо ще про два проекти аналiзу складних мереж, у яких ми беремо



СТАТИСТИЧНА ФIЗИКА СКЛАДНИХ СИСТЕМ · 99

участь. Спiльно iз науковцями унiверситетiв Ковентрi iОксфорду ми працю-
ємо над виконанням проекту, в якому кiлькiснi методи теорiї складних си-
стем, зокрема теорiї складних мереж, були застосованi до таких визначних
європейських епiчних наративiв, як пам’ятки стародавнього англосаксон-
ського героїчного епосу Беовульф, античної грецької епiчної поеми Iлiада, iр-
ландських та iсландських саг, героїчного епосу схiдних слов’ян— билин [38–
40]. Особливiстю нашого дослiдження є ще й те, що ми аналiзуємо соцiальнi
зв’язки мiж героями епiчного наративу. Аналiз наративу як твору людсько-
го духу є традицiйно прерогативою гуманiтарних наук, у той час, як аналiз
соцiальних структур є, зрозумiло, предметом наук соцiальних. Застосування
кiлькiснихметодiв i концепцiйприродничих наук для такого аналiзу є,на наш
погляд, характерною рисою сьогодення. В проектi, який ми виконуємо спiль-
но iз науковцями Вiденського медичного унiверситету та Массачусетського
технологiчного iнституту, вивчаються мережевi структури та активнiсть ко-
ристувачiв у онлайн грi класу MMOG (Massive multiplayer online game) пiд
назвою PARDUS [41]. У нашi днi такi iгри стали однiєю з наймасовiших коле-
ктивних форм людської дiяльностi, у них беруть участь сотнi мiльйонiв лю-
дей. Аналiз же дiяльностi гравцiв у таких iграх дозволяє здiйснювати кiлькi-
сний опис соцiальної активностi з точнiстю, порiвняльною з точнiстю експе-
риментiв у природничих науках.Деякi з отриманих нами результатiв подаємо
в роздiлах 9–12.

Наукометрiя. Кiлькiсний аналiз уже впродовж довшого часу активно вико-
ристовується i для вивчення такої особливої соцiальної системи або специ-
фiчного вимiру людської активностi, як наука. В рамках наукознавства, яке
називають наукою про науку, розвинувся особливий напрям, що зосередив
у собi кiлькiснi аспекти дослiджень— наукометрiя. Нинi це вельми потужна
дисциплiна, що має свiй понятiйний апарат, використовує широкий спектр
методiв для аналiзу великихмасивiв рiзного роду даних.Статистичний аналiз
застосовується для пошуку кореляцiй та опису бiблiографiчних даних та да-
них про науковi цитування; методи складних мереж забезпечують ефектив-
ний спосiб вiзуалiзацiї iнформацiї та її аналiзу з метою пошуку закономiрно-
стей, типових структур та характерних властивостей системи як цiлого; ал-
горитми аналiзу часових послiдовностей дають змогу проаналiзувати дина-
мiку процесiв, що вiдбуваються всерединi системи науки; пiдходи структур-
ної лiнгвiстики допомагають здiйснювати так званий контент-аналiз науко-
вих текстiв. Цим перелiком не вичерпується багатий iнструментарiй високо
мiждисциплiнарного наукометричного напрямку. Епоха так званих Big Data
(«великих даних») вiдкриває новi перспективи: вже iснує чимало результатiв
аналiзу «цифрових слiдiв» у мережi Iнтернет— коментарi в наукових соцме-
режах, дописи у професiйних блогах, збереженi закладки та вподобання ста-
тей, показники завантажуваностi файлiв та вiдвiдуваностi сторiнок. Такого
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роду данi дають змогу характеризувати вчених та їх роботи в iншому вимiрi.
Очевидно, що науку потрiбно розглядати як систему складну та адаптивну,
iз механiзмами самоорганiзацiї та несподiваними колективними ефектами.
Таким чином, статистична фiзика з її понятiйним апаратом та досвiдом моде-
лювання i вивчення великих багаточастинкових систем у довгочасових гра-
ницях ефективно починає застосовуватись i для наукометричних задач.Деякi
iз них розв’язували вченi нашого iнституту: моделювання та аналiз динамiки
процесу редакцiйного опрацювання статей, надiсланих до наукового журна-
лу [42]; вивчення кореляцiй мiж експертними оцiнками наукових колективiв
та окремими iндикаторами впливу на основi цитованостi їх публiкацiй [43–
45]; дослiдження еволюцiї наукової тематики як вiдгуку на суспiльно вагому
подiю [46].Ще одна iз задач коротко описана в роздiлi 12.

2 Ефективна i асимптотична критична поведiнка тривимiрних не-
впорядкованих магнетикiв

У той час як у самiй критичнiй точцi Tc кореляцiйна довжина безмежна i
низка термодинамiчних i структурних властивостей системи описується унi-
версальними степеневими законами, поблизу Tc кореляцiйна довжина, хоч i
суттєво перевищує мiжатомну вiдстань, але залишається все ж скiнченною.
Врахування цього факту дозволило нам створити теорiю ефективної крити-
чної поведiнки як один iз роздiлiв статистичної фiзики критичних явищ у
складних системах. Для кращого врахування умов експерименту теорiю уза-
гальнено на опис систем iз структурними неоднорiдностями, анiзотропiєю
та фрустрацiями. Застосовуючи метод теоретико-польової ренормалiзацiй-
ної групи (РГ), ми були одними з перших, хто провiв детальний опис унiвер-
сальних властивостей фазового переходу в магнетовпорядкований стан для
низки базових моделей структурно невпорядкованих магнетикiв, отримав-
ши аналiтичнi вирази для асимптотичних критичних показникiв у високих
порядках теорiї збурень, та за допомогою технiки пересумовування рядiв тео-
рiї збурень, оцiнивши їх значення для тривимiрних систем [17, 47].Аоскiльки
саме ефективна критична поведiнка реально спостерiгається на експериментi
та в числових симуляцiях, то її теоретичний аналiз був своєчасним i знайшов
широке застосування для вивчення структурно невпорядкованих магнети-
кiв.Цi теоретичнi дослiдження стимулювали проведення нових експеримен-
тiв i слугували їх поясненню.

Так, структурний безлад у виглядi точкових немагнiтних дефектiв опису-
ється моделлю m-векторного розведеного магнетика з гамiльтонiаном:

H = − ∑
<i , j>

SiS jcic j , (2)

де m-компонентнi вектори Si , S j, локалiзованi на вузлах i , j d-вимiрної гра-
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Рис. 1. Експериментальне вимiрювання ефективного критичного показни-
ка iзотермiчної магнiтної сприйнятливостi γeff аморфних сплавiв FeMnZr як
функцiї приведеної температури η = (T − Tc)/Tc (лiвий графiк), виконане за
нашим теоретичним передбаченням i поясненням спостережуваного ефекту
(правий графiк, граничне значення РГ параметру ℓ → 0 вiдповiдає T → Tc).
Рисунок взятий з роботи [48].

тки, а ci = 1, якщо вузол i зайнятий спiном, i ci = 0, якщо нi. Ситуацiя, ко-
ли магнiтнi i немагнiтнi вузли зафiксованi в певнiй конфiгурацiї (так званий
заморожений безлад, quenched disorder) реалiзується, наприклад, при швид-
кiй змiнi температури розплаву, коли час релаксацiї системи до рiвноважно-
го стану набагато бiльший вiд типового часу спостереження.Виявляється,що
навiть при слабкому розведеннi немагнiтною компонентою, коли концентра-
цiя магнiтних вузлiв c ≃ 1, а кореляцiї в розподiлi зайнятих i вiльних вузлiв
вiдсутнi, в системi спостерiгається складна критична поведiнка.

Нашi передбачення ефективної критичної поведiнки розведеного гайзен-
бергiвського (d = m = 3) та одновiсного (d = 3, m = 1) магнетика зобра-
женi на Рис. 1 та Рис. 2a, вiдповiдно. При наближеннi до критичної точки
(ℓ(T → Tc) → 0) можуть спостерiгатися рiзнi сценарiї ефективної критичної
поведiнки, що супроводжує фазовий перехiд другого роду в магнетовпоряд-
кований стан.

Як свiдчать результати експериментiв i комп’ютерного моделювання, на-
вiть слабка одноiонна випадкова анiзотропiя може привести до кардиналь-
них змiн у критичнiй поведiнцi аморфних магнетикiв. Для пояснення цього
явища ми дослiдили модель iз випадковою анiзотропiєю [21]:

H = − ∑
<i , j>

SiS j −∑
i

D(Si x̂i)2. (3)

Структурний безлад описується в (3) другим доданком, де x̂i — випадково
спрямований заморожений одиничний вектор, а D > 0 — стала анiзотро-
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Рис. 2. Теоретичнi обчислення змiни значення ефективного критичного показника
iзотермiчної магнiтної сприйнятливостi γeff принаближеннi до Tc . Рiзнi кривi вiдпо-
вiдають рiзним можливим сценарiям ефективної критичної поведiнки: a) тривимiр-
на розведена модель Iзiнґа (р-ня (2) при d = 3, m = 1) [17], спостерiгається критична
поведiнка, що вiдповiдає класам унiверсальностi ґаусової моделi (G), чистої (P) та
розведеної (R) моделi Iзiнґа; b) тривимiрна модель з вiссю анiзотропiї, випадково
розподiленою вздовж ребер m-вимiрного гiперкуба (р-ня (3) при d = 3, m = 2) [21].
Рiзнi плато вiдповiдають рiзним класам унiверсальностi.

пiї. Цей доданок робить спрямування локальногомагнiтногомоменту вздовж
осi випадкової анiзотропiї енергетично вигiдним. Як пiдтверджено в наших
роботах, у тривимiрнiй моделi феромагнетизм вiдсутнiй при iзотропно роз-
подiленiй локальнiй осi анiзотропiї, а для анiзотропного розподiлу фазовий
перехiд може залишатися фазовим переходом другого роду, проте клас унi-
версальностi змiнюється (див. Рис. 2b i огляд [21]).

3 Граничнi вимiрностi в системах зi складною структурою

Змiна вимiрностi параметра порядку в системах зi складними внутрiшнiми
симетрiями може привести до змiни класу унiверсальностi або роду фазово-
го переходу. Значення вимiрностi параметру порядку, при яких вiдбувається
така змiна, називають граничними (marginal). Як i критичнi показники та вiд-
ношення критичних амплiтуд, граничнi вимiрностi є унiверсальними вели-
чинами, i з’ясування їх точного значення допомагає отримати вiдповiдь на
питання про можливий тип критичної поведiнки в дослiджуваних системах.

У методi ренормалiзацiйної групи гранична вимiрнiсть визначається як
вимiрнiсть, при якiй вiдбувається змiна стiйкостi нерухомої точки перетво-
рення РГ. Найточнiшi на сьогоднi значення граничних вимiрностей багатьох
базових моделей критичної поведiнки (так само як i значення критичних по-
казникiв) отриманi саме таким методом. Зокрема в наших роботах з висо-
кою точнiстю визначено граничнi вимiрностi O(m)-симетричних магнети-
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кiв iз кубiчною анiзотропiєю, зi слабким структурним безладом (2), систем
iз зв’язаними параметрами порядку та неколiнеарним впорядкуванням. Для
забезпечення високої точностi при отриманнi виразiв для граничних вимiр-
ностей проводиться перенормування у високих порядках теорiї збурень.Кла-
сифiкацiя теорiї збурень вiдбувається за кiлькiстю iнтегрувань за хвильовим
вектором, у дiаграмному зображеннi цьому вiдповiдає кiлькiсть петель у фе-
йманiвських дiаграмах. Так, у наших розрахунках використовувались ряди в
рекордному на сьогоднi шестипетлевому наближеннi. Для прикладу, наведе-
мо вираз для граничної вимiрностi моделi тривимiрного (d = 3) O(m)-симе-
тричного магнетика з кубiчною анiзотропiєю [49]:

mc = 4−4/3τ+0.29042005τ2 −0.18967704τ3 +0.19951035τ4 −0.22465150τ5 . (4)
У цьому випадку гранична вимiрнiсть mc роздiляє два режими: при m < mc

система «не вiдчуває» анiзотропiї, це явище вiдоме ще пiд назвою iзотропiза-
цiї критичних флуктуацiй.Однак приm > mc анiзотропiя призводить до змi-
ни роду фазового переходу. Ряд (4) — це асимптотичний розклад при d = 3
за псевдо-є параметром τ. Такi ряди мають нульовий радiус збiжностi. Для їх
оцiнки слiд не лише покласти τ = 1, але i застосувати спосiб, що б дозволив
отриматинадiйнi збiжнiчисловi значеннянапiдставiрозбiжногоряду.Розро-
блення i вдосконалення таких способiв пересумовування асимптотичних ря-
дiв становить важливу частину iнструментарiю теоретико-польової РГ i було
також одним iз наших завдань [50].Так, застосуванняметоду пересумовуван-
ня Паде-Бореля до ряду (4) дозволило нам зробити оцiнкуmc = 2.862± 0.005.
Зокрема така оцiнка означає,щофазовий перехiд у феромагнiтних кристалах
iз трьома легкими осями (m = 3) вiдбувається за сценарiєм переходу першого
роду.

Значення граничних вимiрностей важливi також для з’ясування можли-
вої критичної поведiнки складнiших моделей. Зокрема величина (4) i подiбнi
оцiнкивходять до умов стiйкостiрiзних типiвмультикритичної поведiнки си-
стем з двома зв’язаними параметрами порядку з симетрiєюO(m)⊕O(n).Так,
до систем з симетрiєюO(2)⊕O(1) належать анiзотропнi антиферомагнетики
у зовнiшньому полi, прикладеному вздовж осi анiзотропiї. Тут параметрами
порядку є компонентимагнiтнихмоментiв пiдґраток уздовжполя та вiдповiд-
нi компоненти магнiтних пiдґраток у перпендикулярних напрямках. Типовi
фазовi дiаграми таких магнетикiв показанi на Рис. 3. Зокрема може спосте-
рiгатися бiкритична точка, в якiй зустрiчаються двi лiнiї фазових переходiв
другого роду з лiнiєю фазових переходiв першого роду (Рис. 3a), роздiляючи
три можливi фази. Iншiй сценарiй також можливий, коли мультикритична
точка є тетракритичною, тобто зустрiчаються чотири лiнiї фазових преходiв
другого роду,що роздiляють чотири фази (Рис. 3b).

Проведений нами аналiз стiйкостi рiзних типiвмультикритичної поведiн-
ки показав, що тривимiрнi O(1) ⊕ O(2) системи повиннi характеризуватись
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Рис. 3. Типовi фазовi дiаграми анiзотропних антиферомагнетикiв у однорi-
дному паралельному зовнiшньому магнiтному полi: a) бiкритична точка, b)
тетракритична точка. Тип фазової дiаграми однозначно диктується значен-
нями граничних вимiрностей O(m) ⊕ O(n)-симетричної моделi.
тетракритичною точкою [51, 52], однак, вони знаходяться дуже близько до
границi стiйкостi такої мультикритичної поведiнки. Це означає, що крити-
чна область, де спостерiгається тетракритична поведiнка, є дуже вузькою, а
тому слабо досяжною в експериментах. Тому результати експериментальних
i чисельних дослiджень бiльше пiдтверджують першу дiаграму.

Iншою задачею, де аналiз граничних вимiрностей допомагає отримати
вiдповiдь про рiд фазового переходу, є фрустрованi магнетики iз неколi-
неарним впорядкуванням [53]. Класичними прикладами можуть служити
шаруватi антифероманетики на трикутнiй ґратцi (такi як CsMnBr3, CsCuCl3,
CsNiCl3) та гелiмагнетикиHo, Dy, Tb. Численнi експериментальнi дослiджен-
ня i комп’ютернi симуляцiї не давали однозначної вiдповiдi про рiд фазового
преходу в таких системах. Для теоретичного обґрунтування природи такого
переходу ми провели дослiдження значення вимiрностi mc , нижче якої
у фрустрованих магнетиках неможливий фазовий перехiд другого роду.
Використовуючи ряди в шостому порядку перенормованої теорiї збурень,
ми отримали [54] mc ≃ 6.23, що свiдчить про вiдсутнiсть фазового переходу
другого роду для реальних систем, у якихm = 2, 3.Цей результат ми пiдтвер-
дили при аналiзi методами непертурбативної РГ, яка не використовує теорiю
збурень [22].

4 Вплив структурного безладу на фазовi переходи у двовимiрних
магнетиках

Зростання iнтересу до теоретичного аналiзу двовимiрних систем спричине-
не прогресом у експериментальних методах створення i дослiдження низь-
ковимiрних матерiалiв, зокрема ультратонких плiвок та двовимiрних криста-
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лiв [55]. Важливо також зауважити, що деякi двовимiрнi моделi дозволяють
знайти точний розв’язок [56].

Розгляд питання про вплив структурного безладу на фазовi переходи в
низьковимiрних системах є дуже важливим, оскiльки навiть виготовлений
у лабораторних умовах матерiал може мiстити дефекти та домiшки, що вже
казати про природнi вiдповiдники. Нижче ми зупинимося на двох явищах,
спричинених присутнiстю немагнiтних домiшок у двовимiрних (d = 2)магне-
тиках. Для означеностi оберiмо систему з гамiльтонiаном (2) i вважатимемо,
що домiшок небагато (концентрацiя «магнiтної» компоненти c ≃ 1) i час їх ре-
лаксацiї до рiвноважного положення суттєво бiльший вiд характерних часiв
релаксацiї спiнової пiдсистеми— так званий «заморожений» безлад.

Наш перший результат стосується моделi Iзiнґа. Вiдомо, що нескорельо-
ванi замороженi немагнiтнi домiшки не змiнюють роду фазового переходу в
цiй моделi, бiльше того, провiдна асимптотика термодинамiчних i структур-
нихфункцiй залишається такоюж, як i вмоделi Iзiнґа без домiшок [57].Однак
як вплинуть на магнiтне впорядкування можливi кореляцiї у розподiлi нема-
гнiтних домiшок? Для з’ясування цього питання ми дослiдили ефекти, спри-
чиненi структурними неоднорiдностями, скорельованими на великих вiдста-
нях r згiдно зi степеневим законом

g(r) ∼ r−a , (5)

iз кореляцiйним параметром a [58]. Безлад, для якого загасання парної коре-
ляцiйної функцiї домiшка-домiшка (5) характеризується параметром a < d,
називається далекосяжно скорельованим (long-range correlated).Цiлi значення
параметра a дають змогу описати присутнiсть протяжних дефектiв у виглядi
лiнiй (a = d − 1) чи площин (a = d − 2), випадково розкиданих у просторi, в
той час як нецiлi значення кореляцiйного параметра вiдповiдають дефектам
у формi складних кластерiв фрактальної вимiрностi d f = d − a. При значен-
нi кореляцiйного параметру, що перевищує вимiрнiсть простору d, вiдтво-
рюється випадок точкових нескорельованих дефектiв. Для розгляду впливу
такого далекосяжно скорельованого безладу на критичну поведiнку двови-
мiрної моделi Iзiнґа ми використали фермiонне представлення цiєї моделi та
застосували формалiзм теоретико-польової РГ [59]. Цей формалiзм дає змо-
гу отримати точнi результати для критичних показникiв фазового переходу
в магнетовпорядкований стан у випадку нескорельованих немагнiтних домi-
шок: вiдомо,що провiдна асимптотика залишається незмiнною, i стуктурний
безлад спричиняє лише появу логарифмiчних поправок [57]. Як показано в
нашiй роботi, далекосяжнi кореляцiї немагнiтних домiшок приводять до змi-
ни критичних показникiв магнiтного фазового переходу в моделi Iзiнґа при
d = 2 i 0.995 < a < 2. Зокрема отриманий нами результат для критичного
показника кореляцiйної довжини ν = 2/a +O((2− a)3) узгоджується iз попе-
реднiми припущеннями, отриманими в другому порядку подвiйного (4 − d),
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Рис. 4. Характеристики квазiдалекосяжного впорядкування у двовимiрнiй
XY моделi: a) змiна показника парної кореляцiйної функцiї зi зростанням
концентрацiї магнiтної компоненти c [20]; b) значення x i y компонент на-
магнiченостi для кожного крокуMC для ґратки розмiром 16× 16 при концен-
трацї спiнiв c = 0.70 i температурi kBT/J = 0.1 [23]. Зовнiшнє кiльце вiдповiдає
нерозведенiй системi, c = 1.0.

(4− a)-розкладiв [58, 60].Цей факт, а також наша оцiнка для показника зага-
сання парної кореляцiйної функцiї 1/4 − (2 − a)/8 ≤ η ≤ 1

4
свiдчать про змiну

класу унiверсальностi магнiтного фазового переходу.
На вiдмiну вiд моделi Iзiнґа, яка володiє дискретною Z2 симетрiєю, фазо-

вий перехiд iз виникненням параметра порядку (спонтанної намагнiченостi
M) неможливий у двовимiрнiй системi iз неперервною симетрiєю. Однак у
двовимiрному свiтi вiдбувається цiла низка дивовижних явищ, одне iз них—
так зване квазiдалекосяжне впорядкування, в яке переходить двовимiрна си-
стема з неперервною симетрiєю O(2) при топологiчному фазовому перехо-
дi, який описали Березинський та Костерлiц i Таулес. За опис цього явища,
що вiдбувається в двовимiрних твердих тiлах, магнетиках, Бозе-плинах, рiд-
ких кристалах, останнi два автори отримали Нобелiвську премiю в 2016 роцi.
Квазiдалекосяжне впорядкування характеризується вiдсутнiстю параметра
порядку, M = 0, однак степеневим загасанням парної кореляцiйної функцiї:
G2(R) ∼ R−η. Як ще один приклад впливу структурного безладу на фазовий
перехiд приведемо нашi результати дослiдження двовимiрної структурно не-
впорядкованої (розведеної) XY моделi з гамiльтонiаном (2) приm = 2. Зокре-
ма, в результатi наших дослiджень виявилось, що показник ηdil залежить вiд
концентрацiї домiшок c i збiльшується в порiвняннi з показником ηpure неро-
зведеної системи [20]:

ηdil = ηpure ( 1

c2
+ 0.731 − c

c3
− 0.27(1 − 3c + 2c2)

c4
) . (6)

Для порiвняння розрахункiв у рiзних порядках теорiї збурень iз результатами
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Рис. 5. Комп’ютерне моделювання полiмерної зiрки зi ступенем полiмериза-
цiї (кiлькiстю мономерiв у ланцюзi) N = 50 i функцiональнiстю (кiлькiстю
ланцюгiв) a) f = 10 та b) f = 50 [61]. Зi збiльшенням f полiмерна зiрка все мен-
ше схожа на фрактал i все бiльше схожа на тривимiрний об’єкт — колоїдну
частинку.

MC моделювання див. на Рис. 4a. Результат (6) справедливий не лише в тер-
модинамiчнiй границi, а й для скiнченних, але достатньо великих систем [23].
Середнє значення намагнiченостi скiнченої системи вiдмiнне вiд нуля (див.

Рис. 4b) i спадає з кiлькiстю спiнiв N як M ≈ cN−η
dil/4.

5 Концепцiя скейлiнгу в фiзицi полiмерних макромолекул складної
топологiї

Дослiдження конформацiйних властивостей полiмерних макромолекул скла-
дної топологiї, утворених з’єднанням рiзної кiлькостi полiмерних ланцюгiв,
становить важливу дiлянку сучасної фiзики i хiмiї полiмерiв. Один iз при-
кладiв такої макромолекули, полiмерна зiрка, зображений на Рис. 5. Iнтерес
до теоретичного аналiзу властивостей зiркових полiмерiв викликаний низ-
коюпричин—це iпромисловi застосування (наприклад, в нафтовидобуваннi
чифармацевтичнiй iндустрiї), i наявнi результати експериментального дослi-
дженняфiзичних властивостей добре означених об’єктiв,монодисперсних як
за ступенем полiмеризацiї, так i за кiлькiстю гiлок. Поза тим, зiрковi полiме-
ри становлять унiкальний клас об’єктiв м’якої речовини,що пов’язує дiлянки
ланцюгових полiмерiв та колоїдiв (пор., наприклад, Рис. 5a i 5b).

Подiбно до того, як характерний розмiр i кiлькiсть конфiгурацiй полiмер-
ного ланцюга в доброму розчиннику пiдлягають законам скейлiнгу (1), кiль-
кiсть конфiгурацiй зiркового полiмера пов’язана з його характерним розмi-
ром як [62]:

Z f ∼ z
N fNγ f−1 ∼Rη f− f η2 , (7)

тут γ f , η f — унiверсальнi критичнi показники. Однак тепер глобальними
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Рис. 6. Унiверсальнi характеристики скейлiнгу складних полiмерiв та пов’язаних з
цим явищ: a) показник η f1 f2 (8) двовимiрної (d = 2) полiмерної зiрки, утвореної дво-
ма наборами f1 i f2 взаємноуникних випадкових блукань (random walks) [26]; схо-
динки на «килимi» вiдповiдають рiзницi в значеннях, отриманих у рiзних теорети-
чних пiдходах; значення на дiагоналi вiдповiдають показнику скейлiнгу однорiдної
полiмерної зiрки η2 f (7); b) спектральна функцiя,що кiлькiсно описує явище дифузiї
частинок бiля адсорбера в формi зiрки з m полiмерних ланцюгiв [27].

змiнними, вiд яких залежать критичнi показники, є не лише вимiрнiсть про-
стору d, а й функцiональнiсть зiркового полiмера f . Кiлькiсть глобальних
змiнних зростає при розглядi багатосортних зiркових полiмерiв. Так, для зiр-
кового кополiмера (полiмерної зiрки,що складається з f1 ланцюгiв сорту 1 i f2
ланцюгiв сорту 2) кiлькiсть конфiгурацiй змiнюється зR як [26]:

Z f1 f2 ∼Rη f1 f2
− f1η20− f2η02 , (8)

тут критичнi показники η f1 f2 залежать вiд трьох глобальних змiнних d , f1, f2.
Знання приведених вище законiв (1), (7), (8) дозволило нам не тiльки здiй-

снити кiлькiсний опис низки явищ, що вiдбуваються за участю полiмерiв, а
i теоретично пояснити рiзнi ефекти, для яких важлива статистика випадко-
вих блукань. Серед таких ефектiв — фазове розшарування сумiшi зiркових
полiмерiв у пористому середовищi; змiна властивостей керованих дифузiєю
реакцiй iз пастками, якщо пастка знаходиться на полiмерному ланцюговi або
на полiмернiй зiрцi; виникнення мультифрактальної поведiнки в макромоле-
кулярних системах; змiна роду фазового переходу при розчепленнi молекули
ДНК (unzipping transition) [26, 27, 29].

На Рис. 6 зображенi результати теоретичного аналiзу скейлiнгу складних
полiмерiв [26, 27]. Рис. 6a зображає показник η f1 f2 (8) двовимiрної двосортної
полiмерної зiрки як функцiю кiлькостi ланцюгiв f1 i f2, коли окремi ланцю-
ги ведуть себе як випадковi блукання (їм дозволено перетинатися). У фiзицi
макромолекул така ситуацiя вiдповiдає так званiй Θ-точцi (аналогiчнiй то-
чцi Бойля в термодинамiцi, коли реальний газ поводить себе як iдеальний).
Однак, статистицi випадкових блукань пiдлягають ще й iншi задачi, зокре-
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ма задача про дифузiю, коли блукання описує траєкторiю частинки. Така iн-
терпретацiя дозволила застосувати результати для показникiв η f1 f2 (i теорiю,
що дозволяє отримати цi результати) для опису явища дифузiї частинок бiля
полiмерного адсорбера [27]. Виявляється,що кiлькiснi характеристики тако-
го явища описуються мультифрактальними спектрами [63], якi, як правило,
важко пiддаються аналiтичному опису i переважно аналiзуються числовими
методами. Рис. 6b показує один iз результатiв аналiтичних розрахункiв для
так званої спектральної функцiї,що кiлькiсно описує явище дифузiї частинок
бiля адсорбера у формi зiрки з m полiмерних ланцюгiв. Зауважимо, що ре-
зультати для показникiв η f1 f2 (Рис. 6a) отриманi за допомогою методу теоре-
тико-польової РГ.Такимчином, їх застосування для обчислення спектральної
функцiї прокладає мiсток мiж теорiєю поля та теорiєю мультифракталiв, що
само по собi є цiкавим результатом, який може мати добрi перспективи (див.
також роздiл 8).

6 Конформацiйнi властивостi полiмерiв у пористому середовищi

Однiєю iз важливих проблем сучасної фiзики полiмерiв є вплив структурних
неоднорiдностей (домiшок) у середовищiна унiверсальнi конформацiйнi вла-
стивостi молекул. Зокрема важливим є розумiння поведiнки макромолекул у
колоїдних розчинах чи поблизу мiкропористих мембран.Приклад невпоряд-
кованого (пористого) середовища можна знайти, зокрема, при дослiдженнi
конформацiйних особливостей протеїнiв у клiтинах живих органiзмiв. Вико-
ристовуючи данi рентгенiвської кристалографiї та крiоелектронної мiкроско-
пiї неглобулярних протеїнiв у природних (зокрема, клiтинних) середовищах,
було знайдено,що бiльшiсть макромолекул характеризуються унiверсальни-
ми параметрами розмiру та форми, якi вiдрiзняються вiд вiдповiдних значень
в iдеальних чистих розчинниках.

Флуктуацiї густини домiшок часто призводять до значних просторо-
вих неоднорiдностей та утворення складних пористих структур фрактальної
природи. Вплив таких неоднорiдностей на властивостi полiмерних макромо-
лекул можна дослiджувати в рамках моделi далекосяжно скорельованого без-
ладу, описаного в роздiлi 4.

Застосовуючи пiдхiд теоретико-польової РГ, у роботi [30] ми проаналi-
зували вплив далекосяжно скорельованого безладу (5) на унiверсальнi по-
казники (1) та отримали числовi значення показникiв у новому класi унi-
версальностi. Важливо вiдзначити, що присутнiсть скорельованих дефектiв
складної структури спричиняє зростання ефективного розмiру полiмерного
клубка (збiльшення значення показника ν), i цей ефект посилюється при зро-
станнi кореляцiй безладу.

Дослiдження властивостей f -гiлкових зiркових полiмерiв у далекосяжно
скорельованому безладi [31, 64] вказує на нетривiальнiсть впливу безладу на
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Рис. 7. Роздiлення сумiшi лiнiйних та зiркових полiмерiв у розчинi, частина
якогомiстить далекосяжно скорельованi структурнi дефекти (показано сiрим
кольором). Рисунок взятий з роботи [64].

спектр зiркових показникiв γ f у виразi (7). Зокрема в той час як при f = 1, 2,
що вiдповiдає лiнiйним полiмерним ланцюжкам, значення показника γ зро-
стає iз зростанням кореляцiй безладу, при f > 2 значення показника стає мен-
шим порiвняно iз вiдповiдним значенням у чистому розчинi.На основi отри-
маних результатiв можна передбачити цiкаве явище роздiлення сумiшi лiнiй-
них та зiркових полiмерiв однакової молекулярної ваги (однакової кiлькостi
мономерiв) у розчинi, частина якого знаходиться в пористому середовищi у
присутностi скорельованих дефектiв (див. Рис. 7). У тiй частинi розчину, що
перебуває у скорельованому пористому середовищi, концентрацiя лiнiйних
полiмерiв зростатиме, в той час як для зiркових полiмерiв, навпаки, енергети-
чно вигiднiше перебувати у розчинi з тiєюж концентрацiєю нескорельованих
домiшок.

Цiкаво вiдзначити,що вiдношення характерних розмiрiв (радiусiв гiрацiї)
лiнiйного полiмерного ланцюжка та f -гiлкового зiркового полiмера g( f ) ≡
⟨R2

gstar⟩/ ⟨R
2
gchain⟩ є також унiверсальною величиною. Бiльш того, ця величина

є експериментально спостережуваною i пов’язана iз вiдношенням похiдних
вiд iнтенсивностей розсiяння на зiркових та лiнiйних полiмерах

I′(k)star/I
′(k)chain = g( f ) + . . . (9)

при малих значеннях хвильового вектора k.
Вiдомо [65],що у чистих розчинах при будь-якому f < 3, вiдношення g( f )

є меншим за одиницю, а отже, ефективний розмiр галуженого полiмера зав-
жди менший, анiж розмiр полiмерного клубка тiєї ж молекулярної ваги. У
роботi [66] ми отримали значення вiдношення характерних розмiрiв лiнiй-
ного полiмерного ланцюжка та f -гiлкового зiркового полiмера у присутностi
далекосяжно скорельованого безладу, gLR( f ). Як видно iз наших результа-
тiв, зображених на Рис. 8, присутнiсть структурного безладу призводить до
зростання цiєї величини iз зростанням скорельованостi безладу.Аотже, ефе-
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Рис. 8. Вiдношення gLR( f ) як функцiя f при рiзних значеннях кореляцiйного
параметра δ = 4 − a: δ = 0.1, δ = 0.5, δ = 1.0 знизу вгору. Рисунок взятий з
роботи [66].

ктивний розмiр галуженої полiмерної макромолекули в пористому середови-
щi зростає порiвняно iз негалуженим полiмерним ланцюгом.

7 Полiмери складної топологiї i статистика формування петель в
макромолекулах

Утворення петель у полiмернихмакромолекулах вiдiграє важливу роль у низ-
цi бiохiмiчних процесiв, таких як стабiлiзацiя глобулярних протеїнiв та ком-
пактифiкацiя молекул ДНК у клiтинних ядрах. Важливе явище локалiзацiї
хроматину в компактних областях, вiдомих як хроматиновi територiї, ви-
значається утворенням множинних петель у хроматинових нитках. Численнi
аналiтичнi та чисельнi дослiдження присвячено аналiзу процесiв петлеутво-
рення в полiмерних макромолекулах. Також iнтенсивно дослiджувались кон-
формацiйнi властивостi окремих петель (кiльцевих полiмерiв), що, в свою
чергу, є важливими з огляду на те,що молекули ДНК деяких мiкроорганiзмiв
мають форму замкнутих петель.

Встановлено, що ймовiрнiсть утворення петлi розмiру l пiдлягає закону
скейлiнгу:

P ∼ l−λ , (10)

де λ — унiверсальний показник,що залежить лише вiд вимiрностi простору.
У випадку iдеального гаусового ланцюжка λ = d/2. Однак присутнiсть ефе-
кту виключеного об’ємумiжмономерамипризводить до того,щоймовiрнiсть
утворення петлi, а вiдповiдно i значення показника λ, залежить вiд розташу-
вання петлi вздовж полiмерного ланцюжка [67] (див. Рис. 9).

У роботi [68] ми проаналiзували статистику утворення петель у полiмер-
них макромолекулах у розчинi в присутностi далекосяжно-скорельованого
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Рис. 9. Схематичне зображення рiзних типiв утворення петель уздовж полi-
мерного ланцюжка та вiдповiднi значення критичнихпоказникiв у виразi (10),
отриманi в роботi [67].

(a) (b) (c)

Рис. 10. Схематичне представлення полiмерних систем рiзної топологiї. Рису-
нок взято з роботи [72].

безладу, описаного в попередньому пiдроздiлi. Нашi результати вказують на
те, що присутнiсть скорельованих дефектiв призводить до збiльшення зна-
чень показникiв λ порiвняно iз випадкомчистого розчину, а отже, iмовiрнiсть
утворення петель у полiмерних макромолекулах знижується у присутностi
структурних дефектiв.

Iншим цiкавим питанням є вплив топологiї замкненої петлi на конфор-
мацiйнi властивостi макромолекули. Зручним параметром для порiвняння
ефективного лiнiйного розмiру кiльцевого та лiнiйного полiмера однакової
молекулярної ваги є вiдношення їх радiусiв гiрацiї,що, як i вiдношення розмi-
рiв лiнiйого та зiркового полiмерiв (9), є експериментально спостережуваною
величиною. Встановлено,що в iдеалiзованому гаусовому випадку ця величи-
на набуває значення 1/2 [65], в той час як присутнiсть ефекту виключеного
об’єму призводить до її зростання [69, 70]. У роботi [71] ми проаналiзували
вплив далекосяжно скорельованого безладу на це вiдношення i показали,що
ефективний розмiр кiльцевого полiмера зростає порiвняно iз розмiром лiнiй-
ної макромолекули iз зростанням кореляцiй безладу.
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Рис. 11. Вiдношення радiусiв гiрацiї квiткових та зiркових полiмерiв однако-
вої загальної молекулярної ваги як функцiя параметру галуження f . Рисунок
взято з роботи [72].

У цьому вiдношеннi цiкаво дослiдити конформацiйнi властивостi полi-
мерної системи складної топологiї,що мiстить загалом f1 петель i f2 лiнiйних
ланцюжкiв однакової загальної довжини (див. Рис. 10). Така модель «квiтко-
вих» полiмерiв була запропонована в нашiй роботi [72].Ми дослiдили, зокре-
ма, поведiнку вiдношення радiусiв гiрацiї квiткового та зiркового полiмерiв
g ≡ ⟨R2

g rosette⟩/ ⟨R
2
g star⟩ iз f1 = f та f2 = f , вiдповiдно. Як видно з Рис. 11, ефе-

ктивний розмiр квiткового полiмера стає все бiльш компактним порiвняно iз
зiрковимполiмером тiєї жмолекулярної ваги iз ростомпараметру галуження,
що й вiдповiдає експериментально спостережуваному явищу компактифiка-
цiї макромолекул iз множинним петлеутворенням.

8 Мультифрактальнi властивостi полiмерного ланцюжка на перко-
ляцiйному кластерi

При дослiдженнi фiзичних процесiв на складних фрактальних структу-
рах часто зустрiчаємось iз ситуацiєю спiвiснування набору сингулярностей,
пов’язаних iзмножинамирiзнихфрактальних вимiрностей [73].Утаких зада-
чах необхiдно враховувати цiлий спектр критичних показникiв, що характе-
ризують рiзнi моменти розподiлу спостережуваних величин. Такi властиво-
стi зазвичай спiввiдносяться iз термiном «мультифрактальнiсть» [74].Спектр
мультифрактальних вимiрностей може бути використаний для опису тонких
геометричних властивостей фрактального об’єкта, якi не можна вiдобрази-
ти в рамках лише фрактальних вимiрностей. Справдi, кластери згенерованi в
результатi процесу агрегацiї, обмеженої дифузiєю (ОДА) [75] та перколяцiйнi
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Рис. 12. Рiзнi траєкторiї SAW iз фiксованою вiдстанню R мiж кiнцями на пер-
коляцiйному кластерi при d = 2. Рисунок взято з роботи [78].

кластери мають ту ж фрактальну вимiрнiсть, але рiзну геометричну структу-
ру. Це було вiдмiчено, зокрема, при дослiдженнi мультифрактальностi роз-
подiлу напруг на перколяцiйних кластерах та розподiлу iмовiрностей росту
в ОДА.Мультифрактальнi властивостi виникають при аналiзi рiзноманiтних
явищ, для прикладу, турбулентностi в хаотичних динамiчних системах, дина-
мiки серцебиття i т.д.

Уцьому вiдношеннi цiкаво розглянути властивостi блукань iз самоуника-
ннями (SAWs) на фрактальних кластерах. Вiдомо, що скейлiнговi властиво-
стi SAWs у таких випадках суттєво змiнюються. Справдi, було знайдено но-
вi скейлiнговi показники для SAWs на килимi Серпiнського. Схожа ситуацiя
спостерiгається при дослiдженнi SAWs на невпорядкованих ґратках iз кон-
центрацiєю p структурних дефектiв, дуже близькою до порогу перколяцiї pc .
У цьому випадку в системi виникає перколяцiйний кластер iз дозволених ву-
злiв,щомає фрактальну структуру. Вiдзначимо,щомодель перколяцiї є своє-
рiдною парадигмою для дослiдження невпорядкованих систем [76]. У цьому
випадку закон скейлiнгу (1) виконується iз показником νpc ≠ νSAW.

У той час, як властивостi SAWs на перколяцiйних кластерах служили
об’єктом значної кiлькостi чисельних та аналiтичних дослiджень, недоста-
тньо уваги було придiлено висвiтленню мультифрактальностi цiєї задачi. У
наших дослiдженнях [77] було показано,що недостатньо лише показника νpc ,
щоб повнiстю описати властивостi SAWs на перколяцiйному кластерi. Нато-
мiсть, iснує цiлий спектр мультифрактальних показникiв ν(q):

ν(q)=
1

2
+(5

2
− 3

2q
) ε

42
+(589

21
− 397

14 ⋅ 2q
+
9

4q
)( ε

42
)2 + O(ε3) , (11)

де розклад проведено за ε = 6 − d — вiдхиленням вимiрностi простору вiд
верхнього критичного значення. Отримання числових оцiнок на пiдставi
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Рис. 13. Верхнiй рядок: спектр мультифрактальних показникiв ν(q) як фун-
кцiя q при d = 2, 3 (суцiльнi кривi — комп’ютерне моделювання, штрихова-
нi —Паде-апроксимацiя аналiтичних виразiв (11)).Нижнiй рядок: спектраль-
на функцiя f (α) при d = 2, 3, максимальне значення f (α) вiдповiдає фра-
ктальнiй вимiрностi носiя (основи перколяцiйного кластера). Рисунок взято
з роботи [78].

цього розкладу потребує застосування процедури пересумовування, див.
також роздiл 3.

У нашiй наступнiй роботi [78] цю задачу було проаналiзовано за допомо-
гою чисельного пiдходу в d=2- та 3-вимiрних просторах.Для побудови перко-
ляцiйних кластерiв на невпорядкованих ґратках було застосовано алгоритм
Хошена-Копельмана [79], а дляпобудови траєкторiї SAW використано збiдне-
но збагачений метод зростаючого ланцюжка [80]. Таким чином, було побудо-
вано всеможливi траєкторiї iз фiксованою вiдстанню R мiж кiнцями, як схе-
матично представлено на Рис. 12. Ввiвши вагу w(i) для кожного вузла i пер-
коляцiйного кластера, що характеризує iмовiрнiсть проходження траєкторiї
через заданий вузол, було встановлено,що рiзнi моменти розподiлу цiєї ваги
M(q) = ∑

i∈R
w(i)q пiдлягають законам скейлiнгу iз показниками ν(q), що до-

бре узгоджуються iз теоретичними передбаченнями (11), див. Рис. 13. Таким
чином, нами було аналiтично i чисельно показано мультифрактальнi власти-
востi моделi SAW на фрактальних перколяцiйних кластерах.
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9 Iдеї статистичної фiзики в моделюваннi та аналiзi ефективностi
транспортних мереж

Використовуючи апарат статистичної фiзики, наук про данi та складнi мере-
жi, ми дослiдили топологiю мереж громадського транспорту (ГТ), їхню стiй-
кiсть до зовнiшнiх збурень, взаємозв’язок стiйкостi та топологiї, а також змо-
делювали еволюцiйнi процеси, що можуть призвести до спостережуваних
структур.

Наш аналiз базувався на представленнi мереж ГТ у виглядi графiв. Ву-
злами таких графiв можна обрати зупинки маршрутiв, а кожну пару вузлiв-
зупинок поєднати зв’язком, якщо вони є послiдовними зупинками хоча б
для одного маршруту. Дослiдження топологiї такої мережi розпочато iз ана-
лiзу спiввiдношення кiлькостi «звичайних» та «центральних» вузлiв графа.
Оскiльки така дискретна класифiкацiя є суб’єктивною, було розглянуто по-
няття центральностi вузлiв та проаналiзовано форми їх розподiлiв.Одним iз
прикладiв такої центральностi є ступiнь ki вузла i— кiлькiсть зв’язкiв,приєд-
наних до нього. За характером розподiлу ступенiв вузлiв p(k) мережi можна
судити про її властивостi i навiть оцiнити спосiб еволюцiї.Поширеним типом
розподiлiв ступенiв у складних мережах рiзної природи є степеневий [14]

p(k) ∼ k−λ . (12)

Такiмережiприйнято називати безмасштабними у зв’язку з вiдсутнiстю хара-
ктерного масштабу.На вiдмiну вiд мереж iз експоненцiйним розподiлом сту-
пенiв вузлiв, у безмасштабних мережах допускається можливiсть iснування
вузлiв iз надзвичайно великими ступенями— габiв,що можуть контролюва-
ти мережу.

У рамках проведеного дослiдження було проаналiзовано властивостi ме-
реж громадського транспорту 14 великих мiст свiту, враховуючи усi доступнi
данi про рiзнi типи транспорту. Показано,що розподiл ступенiв вузлiв може
характеризуватися як степеневим, так i експоненцiйним загасанням, що мо-
же говорити про рiзнi класи механiзмiв еволюцiї ГТ у цих мiстах. Базуючись
на цих результатах, ми запропонували опис еволюцiї мереж ГТ [35], побудо-
ваний на вiдомiй моделi iзфiзики полiмерiв— блукання iз самоуниканням.У
цьому пiдходi мережа вулиць мiста розглядалася як квадратна ґратка розмi-
ром X ×X.Перший маршрут фiксованої довжини S прокладався випадковим
блуканням iз довiльно вибраної точки «мiста».Початок x⃗0 кожного наступно-
го маршруту вибирався з ймовiрнiстю

p ∼ kx⃗0 + a/X2, (13)

а кожна наступна зупинка маршруту— з ймовiрнiстю

p ∼ kx⃗ + b , (14)
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Рис. 14.Мережi ГТ рiзнихмодельованихмiст розмiру 300×300 iз R = 1024 маршрута-
ми по S = 64 станцiй кожен. Перший рядок: a = 0, b = 0.1÷0.5. Другий рядок: b = 0.5,
a = 15 ÷ 500. Iз зростанням b маршрути покривають все бiльшу площу. Зростання a
призводить до кластеризацiї мережi.

див. Рис. 14. Було показано, що ряд властивостей згенерованих мереж (роз-
подiли ступенiв вузлiв, розподiли довжин найкоротших шляхiв) вiдтворює
вiдповiднi характеристики реальних i обґрунтовано причини появи унiвер-
сальностi в поведiнцi таких характеристик.

Ще один приклад, взятий iз статистичної фiзики — задача про перколя-
цiю, — дозволив нам дослiдити стiйкiсть мереж ГТ до випадкових збоїв та
спрямованих атак (вилучення їх складових). Ми змоделювали рiзнi сценарiї
атак: вiд випадкових, вилучаючи вузли чи зв’язки мережi випадковим чином,
до спрямованих, послiдовно усуваючи найважливiшi складовi, див. Рис. 15.
Виявилось,що бiльшiсть мереж ГТ надзвичайно стiйкi до випадкових атак, у
той же час вони дуже вразливi до спрямованих сценарiїв руйнування [35, 36].
Запропоновано критерiї вiдбору важливих вузлiв мережi та спосiб передба-
чення стiйкостi мережi до атак рiзних типiв.

10 Унiверсальнiсть, нулi статистичної суми i порушення теореми
Лi-Янга для моделi Iзiнґа на безмасштабнiй мережi

Започаткований в роботах Нобелiвських лауреатiв Цзун-дао Лi i Чженьнiн
Янга, а також Майкла Фiшера аналiз розподiлу нулiв статистичної суми в
комплекснiй площинi становить сьогоднi одну з основ теорiї фазових пере-
ходiв [81–83].Нулi Лi-Янга розраховуються при дiйснiй температурi T в пло-
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Рис. 15. Залежнiсть розмiру S найбiльшої зв’язної компоненти мережi ГТ Парижа
вiд частки c вилучених вузлiв при рiзних сценарiях атак. Кожен сценарiй атаки вiд-
ображений вiдповiдним символом на рисунку, див. [36] для детальнiшого опису.

щинi комплексного магнiтного поляH, в той час як нулi Фiшера аналiзуються
в площинi комплексної температури. У термодинамiчнiй границi N →∞ ну-
лi формують неперервнi кривi у комплекснiй (H чи T) площинi. Аналiзуючи
розташування i скейлiнг нулiв, у формалiзмi Лi-Янга-Фiшера здiйснюється
альтернативний опис критичної поведiнки всiєї системи i знаходяться її унi-
версальнi характеристики.

Отриманi нами результати стосуються аналiзу нулiв Лi-Янга iФiшера для
моделi Iзiнґа на вiдпаленiй безмасштабнiй мережi [85, 86]. Приємно вiдзна-
чити, що нашi роботи є першими, в яких такий формалiзм застосовано для
аналiзу критичної поведiнки на безмасштабнiй мережi. Iнтерес до дослiджен-
ня критичної поведiнки i фазових переходiв у спiнових моделях на складних
мережах викликаний низкою причин. Так, у задачах соцiофiзики структура
складної мережi вiдповiдає реальним соцiальним зв’язкам мiж iндивiдуума-
ми. Подiбно при моделюваннi магнiтних наносистем їх структура набагато
краще описується топологiєю мережi, а не ґратки. Зрештою, розгляд крити-
чних явищна складних мережах становить i чисто академiчний iнтерес, адже,
як показали, зокрема, i нашi дослiдження, такi явища суттєво вiдрiзняються
вiд їх аналогiв на ґратках.

Наш аналiз стосувався моделi Iзiнґа, спiни Si якої локалiзованi на вузлах i
вiдпаленої безмасштабної мережi iз функцiєю розподiлу ступенiв вузлiв, зга-
сною за степеневим законом (12).Наявнiсть вiдпаленого безладу призводить
до того, що усереднення за спiнами та конфiгурацiями зв’язкiв потрiбно ви-
конувати для статистичної суми Z, а не її логарифму. Пiсля усереднення за
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випадковими зв’язками «взаємодiя» у Z стає сепарабельною [84]:

Z(T ,H) = Tr S exp
⎛
⎝

1

2N⟨k⟩T ∑i≠ j SiS jkik j +
H

T
∑
i

Si
⎞
⎠ . (15)

У свою чергу, це дає змогу отримати точне iнтегральне представлення для
функцiї Z(T ,H) i проаналiзувати її у комплекснiй площинi. Зокрема, ми зна-
йшли скейлiнговi спiввiдношення для координат нулiв Лi-Янга та Фiшера
скiнченної системи з N частинок:

H j(N , T = Tc) ∼ ( j

N
)
σ

, Tj(N ,H = 0) ∼ ( j

N
)

1
2−α

, (16)

де j— порядок нуля, σ = βδ
2−α , а α, β, δ — критичнi показники фазового пере-

ходу в магнетовпорядкований стан. Подiбним чином, аналiзуючи рух нулiв
Фiшера при змiнному дiйсному магнiтному полi (типова картина розташува-
ння нулiв показана на Рис. 16a), ми знайшли значення кутiв φ, ψ,що характе-
ризують розташування лiнiй нулiв. Отриманий нами результат:

σ =
λ − 2
λ − 1 , ψ =

π(λ − 3)
2(λ − 2) , φ =

π(λ − 3)
2(λ − 1) , 3 < λ < 5 (17)

свiдчить про те,що в дiлянцi промiжних значень λ унiверсальнi значення ку-
тiв i показника σ стають λ-залежними, а отже, i сама гiпотеза про унiверсаль-
нiсть критичної поведiнки зазнає змiн, коли така поведiнка вiдбувається на
безмасштабнiй мережi.

Вiдомо, що для моделi Iзiнґа на ґратцi справедлива теорема Лi-Янга про
одиничне коло. Вiдповiдно до цiєї теореми, нулi статистичної суми мають чи-
сто уявнi координати в комплекснiйH-площинi (чи, вiдповiдно, розташовую-
ться на колi одиничного радiуса в площинi eH). Про важливiсть цiєї теореми
свiдчить i те,що часом її називають фундаментальною теоремою теорiї фазо-
вих переходiв.Як виявилося в результатi нашого аналiзу [85, 86], нулiЛi-Янга
для моделi Iзiнґа на вiдпаленiй безмасштабнiй мережi в дiапазонi 3 < λ < 5 не
задовiльняють теорему про одиничне коло, тодi як при λ ≥ 5 усi нулi є чисто
уявними, див. Рис. 16c. Це неочiкувано, оскiльки означає,що роль показника
загасання λ (для мереж) та вимiрностi d (для ґраток), якi контролюють унi-
версальнi характеристики фазових переходiв i є глобальними параметрами,
не еквiвалентна на рiвнi нулiв Лi-Янга.

11 Соцiофiзика—фiзичнiпiдходи до дослiдження суспiльних явищ

Поява мобiльного зв’язку суттєвим чином вплинула на способи дослiдження
соцiальних систем [87]. Велика кiлькiсть iнформацiї про кожного абонента
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Рис. 16. a) Нулi Фiшера в комплекснiй T площинi. Кут φ є кутом мiж лiнiєю
конденсацiї нулiв Фiшера та дiйсною вiссю. Кут ψ описує рух нулiв Фiшера
зi змiною дiйсного зовнiшнього поля H. Рух першого нуля зi збiльшенням
магнiтного поля H зображено колами. b) та c) Нулi Лi-Янга моделi Iзiнґа на
двовимiрнiй ґратцi та на безмасштабнiй мережi. При λ < 5 теорема Лi-Янга
порушується: координати нулiв не лежать на колi одиничного радiусу [85].

зберiгається на серверах мобiльних операторiв. Пiзнiше цi данi можуть бу-
ти використанi для проведення рiзного роду дослiджень. Прикладом тако-
го пiдходу є iнiцiатива D4DChellange [88], проведена мобiльним оператором
Orange у Кот-д’Iвуарi. Надаючи дослiдникам доступ до анонiмiзованих да-
них спiлкування, органiзатори iнiцiативи попросили провести дослiдження
довiльного кола задач, результати яких могли би бути використаними для
покращення добробуту населення країни. База даних складалася iз двох ча-
стин: даних про кiлькiсть дзвiнкiв усiма парами антен мобiльного оператора
Orange протягом 5мiсяцiв та десяти менших баз даних, кожна про перемiще-
ння 50 000 випадковим чином вибраних абонентiв протягом двох тижнiв.

До участi в даному проектi долучилося чимало фiзикiв, зокрема i пред-
ставники нашого Iнституту в спiвпрацi з науковцями унiверситету Аалто
(Фiнляндiя). Хоча закони взаємодiї мiж учасниками соцiуму носять нефiзи-
чний характер, глобальна поведiнка великою мiрою нагадує закони, якi мо-
жна спостерiгати у природничих науках. Одним iз таких прикладiв є закон
соцiальної гравiтацiї [89]. Суть його полягає в тому, що мiста (населенi пун-
кти) притягаються мiж собою за законами, подiбними до закону гравiтацiї.
Рiзниця полягає в тому, що саме вважається масою i що характеризує взає-
модiю.Аналогом маси може служити населення мiста чи його економiчнi по-
казники (бюджет), а аналогом сили притягання — трафiк чи товарообiг мiж
ними. Було показано,що рiзнi характеристики взаємодiй fi j мiж мiстами i та
j можуть бути описанi залежнiстю

fi j =
mim j

dα
i j

, (18)

деmi — аналог маси мiста i, di j — вiдстань мiж ними, α — показник степеня.
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Рис. 17. Трафiк (кiлькiсть перемiщень) мiж точками i та j, нормований на до-
буток мас точок mi j/(sis j) (верхнiй рядок), нормований мобiльний трафiк
(кiлькiсть дзвiнкiв) ci j/(sis j) (середнiй рядок) та кiлькiсть перемiщень з роз-
рахунку на один дзвiнок мiж точками i та j як функцiя вiдстанi мiж точка-
ми di j. Рисунки з лiвого боку вiдповiдають гравiтацiї мiж мiстами, з право-
го— мiж рiзними точками в межах населеного пункту. Рисунок взято з робо-
ти [90].

На Рис. 17 показано емпiричнi результати [90], отриманi нами в рамках
iнiцiативи D4DChallenge. Аналогом маси мiста вважалась загальна кiлькiсть
вхiдних дзвiнкiв до чи вихiдних дзвiнкiв вiд абонентiв у межах населеного
пункту. Використовуючи iнформацiюпро дзвiнки з прив’язкою до кожної ан-
тени мобiльного оператора, було дослiджено питання соцiальної гравiтацiї у
межах найбiльшого населеного пункту — мiста Абiджан (5 мiльйонiв iнди-
вiдуальних перемiщень та 109 мiльйонiв дзвiнкiв мiж 298 антенами в межах
мiста, що вiдповiдає 31% вiд усiх дзвiнкiв та 50% вiд усiх перемiщень у базi
даних).Дослiджено два типи взаємодiй мiжнаселеними пунктами (точками):
фiзичне перемiщення (кiлькiсть перемiщень mi j мiж точками i та j) та спiл-
кування (кiлькiсть дзвiнкiв ci j мiж цими точками).
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Як видно iз Рис. 17 (верхнiй рядок) середнiй трафiк, нормований на добу-
ток мас точок, досить добре описується степеневою функцiєю (18) з показни-
ком5 γ, значення якого дещо бiльше за 2. Спостережено, що цей показник є
бiльшимдлямiжмiської (inter-city),нiждлямiської (intra-city) гравiтацiї.Ана-
логiчну картину було отримано для мобiльного трафiку (див. Рис. 17, середнiй
рядок). Кiлькiсть дзвiнкiв мiж двома мiстами чи точками в межах мiста ci j,
нормована на добуток вiдповiдних мас, описується степеневим загасанням
iз вiдстанню з показником δ, дещо бiльшим за одиницю. Показник δ є дещо
бiльшим для мiжмiської, нiж для мiської системи.

Повертаючись до поставленого завдання, а саме покращення добробуту,
бачимо, що прояви закону соцiальної гравiтацiї можуть мати застосування
для оцiнки i передбачення трафiку мiж рiзними точками. Показано (Рис. 17,
нижнiй рядок), що якiсть такої оцiнки можна покращити, використовуючи
данi мобiльного спiлкування, зробивши поправку на вiдстань мiж ними.

12 Наукометричний аналiз привабливостiжурнальних статей

Однiєю iз наукометричних задач, якою ми займалися спiльно iз науковцями
унiверситетiв Ковентрi (Англiя) та Лотаринґiї (Нансi,Францiя), було вивчен-
ня «привабливостi»науковихпублiкацiйшляхом аналiзу статистики їх заван-
тажуваностi онлайн [91]. На основi даних про специфiчну активнiсть кори-
стувачiв у мережi Iнтернет розраховуються рiзноманiтнi iндикатори, покли-
канi характеризувати визнанiсть вченого, авторитет установи, популярнiсть
тематичного напряму, тощо. Такi показники названi альтметриками [92], хо-
ча за своєю природою вони не можуть виступати альтернативою цитат-по-
казникiв, а скорiше є їх доповненням при спробi якомога всеохопнiше оха-
рактеризувати об’єкт. Так, статистика завантажень статей з веб-сторiнки (її
ще вiдносять до показникiв використовуваностi) є iндикатором зацiкавлення
потенцiйного читача ще до їх прочитання, тому нiчого не говорить безпосе-
редньо про наукову їх значущiсть.

Використовуючи данi про завантаження повних текстiв статей журналу
Europhysics Letters (EPL) з офiцiйної веб-сторiнки, опублiкованих протягом
бiльше 6.5 рокiв, ми описали статистичну картину привабливостi видання
загалом та окремих його компонент. Пам’ятаючи про те, що частина статей
у згаданому виданнi знаходиться у вiдкритому доступi, а решта може заван-
тажуватись лише за передплатою, ми з самого початку роздiлили цi двi кате-
горiї публiкацiй.База даних, таким чином,налiчувала 4 986 статей, доступних
за передплатою, та 377 — так званих Open Access (OA) статей.

На Рис. 18 зображено кумулятивнi розподiли завантажень статей вiдпо-

5Тут показник степеня позначено γ для того, щоб розрiзняти двi рiзнi характеристики:
перемiщення (γ) та мобiльний трафiк (δ).
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Рис. 18. Вiдносний кумулятивний розподiл завантажень вiдповiдно до вiку
статей у журналах EPL, Tetrahedron Letters (данi з роботи [93]) та Condensed
Matter Physics (CMP) на основi даних за обранi три мiсяцi.

вiдно до їх вiку онлайн (кiлькiсть мiсяцiв пiсля оприлюднення) для EPL та
двох iнших видань. Для побудови цього малюнку бралися данi, що стосу-
валися виключно завантажень, здiйснених в рамках вибраного 3-мiсячного
часового вiкна. Припустимо, що функцiональнi форми наведених кривих є
свого роду характеристиками кожного з видань та, гiпотетично, залежать вiд
дисциплiни, домiнуючого типу публiкацiй (короткi повiдомлення, регулярнi
статтi, огляди тощо) i правил доступу до них. Для побудови таких розподiлiв
потрiбно опиратисяна статистику, зiбрану за достатньо тривалийчас. З iншо-
го боку, маючи в розпорядженнi данi навiть за кiлька рокiв, можна здiйснити
екстраполяцiю за допомогою простої моделi. На Рис. 19 показано, як густи-
на завантажень ρ (середнє число сумарних завантажень на статтю) розподi-
лена мiж публiкацiями рiзного вiку. Можна побачити, що iснують два рiзнi
режими: протягом перших 5 чи 6 мiсяцiв швидкiсть завантажень є вищою, а
пiзнiше вiдчутно спадає.Можна припустити,що рiзнiшвидкостi процесу об-
умовленi рiзними мотивацiями користувачiв до завантаження файлiв: споча-
тку це зацiкавлення новими матерiалами, а пiзнiше — iнтереси архiвування
чи поточний пошук.

Отриманi нами данi добре пояснюються так званою двофакторною моде-
ллю [93]:

ρ(t) = ρ0 [Aexp(−b1t) + (1 − A) exp(−b2t)] , (19)

0 ≤ A ≤ 1, b1 > 0, b2 > 0 ,

де A та (1 − A)— вiдноснi ваги двох факторiв (рiзних мотивацiй), а ρ0 позна-
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Рис. 19. Густина завантажень ρ як функцiя вiку статтi. Суцiльнi кривi — пе-
редбачення моделi (19), вказанi також значення констант загасання.

чає густину завантажень, що вiдповiдає найновiшим статтям (опублiкованим
i завантаженим протягом одного мiсяця). Параметри b1 та b2 вiдповiдають
двом рiзним експонентам загасання. Використовуючи цю модель, можна пе-
редбачити, як буде виглядати процес завантажуваностi в довшiй часовiй гра-
ницi. Зокрема можна сказати, що в рамках передплати статтi наберуть 50%
своїх завантажень за 25 мiсяцiв життя онлайн. Для ОА-статей для цього ви-
стачить 10 мiсяцiв. Подiбним чином були iдентифiкованi групи публiкацiй,
що характеризуються рiзними формами динамiки процесу їх завантаження.
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Чверть столiття УАРНЕТ: вiд проекту до
одного з лiдерiв серед iнтернет-провайдерiв
України

Iгор Процикевич, Олександр Iванкiв

Проект УАРНЕТ

Iсторiя появи iнтернету в Українi сягає початку 90-их рокiв минулого столiт-
тя. Наприкiнцi 1990 року неформально почав пiдтримуватися домен .ua, який
у груднi 1992 року був офiцiйно зареєстрований у Мережевому iнформацiй-
ному центрi (NIC).

Iсторiя Української академiчної i дослiдницької мережi (УАРНЕТ— абре-
вiатура слiв англiйською мовою «Ukrainian Academic and Research Network»)
розпочиналася 1993 року в Iнститутi фiзики конденсованих систем НАН
України з проекту УАРНЕТ. Нiби незвично, але зовсiм закономiрно, що аб-
солютно новий технологiчний проект започатковувався в iнститутi, який за-
ймався винятково фундаментальними проблемами теоретичної фiзики кон-
денсованої речовини. Директор iнституту академiк НАНУкраїни I.Р.Юхнов-
ськийщенапочатку 80-ихрокiв вiдчув i зрозумiвперспективу комп’ютерного
моделювання i почав спрямовувати частину своїх учнiв до комп’ютерного
експерименту. На той час розпочалася тiсна спiвпраця з доктором Карлом
Хайнцiнґером з Iнституту хiмiї Товариства Макса Планка (м. Майнц, ФРН),
який був визнаним свiтовим фахiвцем iз комп’ютерного моделювання води i
водних розчинiв. У спiльних дослiдженнях брали участь багато спiвробiтни-
кiв IФКС НАН України, у тому числi, О. Сабан, I. Процикевич i багато iн-
ших. Тривале перебування за кордоном, можливiсть проводити розрахунки
на потужних комп’ютерах стимулювали до освоєння нових методiв i пiдхо-
дiв не лише в науцi, а й у комунiкацiях. О. Сабан, який мав добре чуття на
новинки, захопився iдеєю iнтернету. Працiвники iнституту вже вiдчули пе-
реваги спiлкування через електронну пошту.Надсилання статей у журнали i
тез на конференцiї, листування з колегами з-за кордону вiдбувалося саме та-
ким способом. Спочатку в iнститутi iснувала лише одна електронна адреса
i єдиний комп’ютер, з якого можна було вiдправити електронну пошту. На
той час система електронної пошти хоча й iснувала в Українi, але функцiо-
нувала незадовiльно, листи проходили дуже повiльно. Зв’язок зi свiтом вiд-
бувався через росiйську мережу Релком, яка мала єдину мiжнародну лiнiю
Москва–Гельсiнкi (до слова, ця мережа була створена також фiзиками з Iн-
ституту атомної енергiї iм. I. Курчатова).
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Тож вiд iнституту був пiдготований проект «Українська комп’ютерна ме-
режа» пiд керiвництвом О. Сабана, орiєнтований на сучасну технологiю iн-
тернету.Мiжнароднийфонд «Вiдродження» пiдтримав його виконання (про-
ект U92–88) та видiлив незначнi кошти на придбання необхiдного обладнан-
ня. Наступним кроком стала побудова каналу тональної частоти до iнтерне-
ту зi швидкiстю 9600 бiт/сек через Варшаву. На той час I.Р. Юхновський був
першим вiце-прем’єр-мiнiстром України. Усвiдомлюючи важливiсть i акту-
альнiсть проблеми, вiн на державному рiвнi через домовленостi з урядами
Польщi та Австрiї (через особистi контакти iз прем’єром Польщi панi Ган-
ною Сухоцькою i вiце-канцлером Австрiї паном Ергардом Бузеком) добиває-
ться введення в експлуатацiюканалiв передачi даних (КПД)Львiв— Варшава
i Львiв— Вiдень. КПД Львiв— Варшава оплачувався за принципом «кожна
сторона на своїй територiї». З цiєї точки зору, розташування Львова (80 км
до кордону) i загальна невелика (до 500 км) довжина лiнiї виявилися дуже
сприятливими. Крiм того, центральний вузол польської мережi, куди прихо-
дила лiнiя зi Львова, мав добре сполучення зi Стокгольмом (2 Мбiт/с i далi
такого ж класу лiнiя до США) i Вiднем (256 кбiт/с), через який був зв’язок iз
Парижем i ЦЕРНом. Це були однi з найшвидших лiнiй в Європi.

У листопадi 1994 р. наземний аналоговий канал 14,4 кбiт/с був замiне-
ний супутниковим цифровим каналом 64 кбiт/с, що закiнчувався на роуте-
рi Польської освiтньої та наукової мережi NASK у Стокгольмi. У подвiр’ї Iн-
ституту фiзики конденсованих систем НАН України у Львовi (вул. Свєнцi-
цького, 1) були встановленi супутниковi комплекси для забезпечення фун-
кцiонування цього каналу (вони збереглися донинi вже як iсторичний екс-
понат того етапу розвитку iнтернету в Українi). Канал повнiстю фiнансував-
ся Польською (NASK) i Австрiйською (ACONet) науковими мережами i на-
давався Шведською космiчною корпорацiєю. У липнi 1995 р. Скандинавська
унiверситетська мережа NORDUNet першою в Європi отримала в користу-
вання трансатлантичну лiнiю передачi даних до США пропускною здатнiстю
34 Мбiт/с. Це пiдтвердило правильнiсть вибору шляху сполучення україн-
ської мережi з глобальним iнтернетом.

З iнiцiативи УАРНЕТ Україна отримала членство в мiжнародних мереже-
вих органiзацiях. У травнi 1993 р. за пiдтримки Комiтету з питань науки та
освiти Верховної Ради Україна була прийнята до Європейської освiтньої та
наукової мережi EARN. Представницькою установою вiд України в цiй орга-
нiзацiї став IФКС НАН України. EARN була колективним членом Європей-
ської системи магiстралей комп’ютерного зв’язку Ebone i невеликий член-
ський внесок в EARN давав можливiсть доступу до Ebone. У 1994 р. EARN
припинила своє iснування, об’єднавшись з iншою європейською мереже-
вою органiзацiєю RARE, утворивши тим самим нову органiзацiю TERENA,
в якiй Україна також брала участь. На початку 1994 р. Україна приєдналася
до iнiцiативної групи країн, а згодом стала членом-засновником регiональної



132 · ЧВЕРТЬ СТОЛIТТЯ УАРНЕТ

центрально- та схiдноєвропейської мережi CEENet. У всiх цих органiзацiях
Україна була присутня через членство УАРНЕТ.

Продовжувалося розширення дiяльностi УАРНЕТ, зокрема розпочалася
спiвпраця iз представництвом ООН в Українi, яке на початку 1994 р. оголо-
сило про фiнансову пiдтримку розвитку iнтернету в Українi. В рамках цього
проекту Київ i Львiв, як центри мiжнародного сполучення, були з’єднанi ци-
фровою лiнiєю передачi даних. IФКС НАН України як представницька ор-
ганiзацiя в EARN та виконавець проекту УАРНЕТ пiдписав угоду з пред-
ставництвом ООН в Українi на виконання проекту «Iнтернет для України».
В представництвi ООН у Києвi створено www-сервер та великий вузол, че-
рез який надавалися безкоштовнi послуги електронної пошти понад 400 дер-
жавним установам, закладам освiти i науки та некомерцiйним органiзацiям.
Зовнiшнiм зв’язком вузла ООН стала оптоволоконна лiнiя до Верховної Ради
України, прокладена за кошти Дослiдницької служби Конгресу США. Завдя-
ки цьому вузол Представництва ООН через канал «Верховна Рада України—
IФКС НАН України» мав доступ до глобального iнтернету.

Налагодження iнформацiйної системи Верховної Ради України також вiд-
бувалося в тiснiй спiвпрацi зУАРНЕТ.Проект фiнансувався Конгресом США
i був спрямований, в основному, на розвиток внутрiшньої мережi парламен-
ту. Разом iз тим, тут було розмiщено досить потужний вузол iнтернету, до
якого, зокрема, пiд’єднувалися Президiя НАН України, Києво-Могилянська
академiя, низка урядових структур, Харкiвська мiська рада. Аналоговий ка-
нал 19,2 кбiт/с до Львова (IФКС НАН України) був замiнений цифровим ка-
налом 64 кбiт/с.

Лабораторiя iнформацiйних технологiй i комп’ютерних мереж

У зв’язку з розширенням iнтернет-дiяльностi в Iнститутi вiдбувалися та-
кож органiзацiйнi змiни. Так, у 1994 роцi була сформована група науково-
iнформацiйного забезпечення засобами мiжнародних комп’ютерних мереж.
У травнi 1995 р. на базi цiєї групи створено Лабораторiю iнформацiйних те-
хнологiй i комп’ютерних мереж. Першими працiвниками Лабораторiї ста-
ли О. Сабан (завiдувач), О. Яхнич, Р. Вiцiєвський, А. Баран, О. Петрович та
Ю. Панасюк. Iнститут вiдкрив окрему вiдомчу тему, виконавцями якої були
працiвники лабораторiї.

Користувачами УАРНЕТ були такi установи: Львiвська полiтехнiка,
Львiвський медичний унiверситет, Київськi мережi GlasNet i FreeNet, Києво-
Могилянська академiя,Київський полiтехнiчний iнститут,Київський унiвер-
ситет iменi Тараса Шевченка, Iнститут фiзики напiвпровiдникiв НАН Украї-
ни, Iнститут кiбернетикиНАНУкраїни,Верховна Рада України,Держатомна-
гляд України, Представництво ООН в Українi, Донецький фiзико-технiчний
iнститут НАН України, Харкiвськй полiтехнiчний iнститут та iн. У великих
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Рис. 1. Вигляд мережi УАРНЕТ на кiнець 1995 року.

мiстах були створенi опорнi вузли (Київ— Верховна Рада України,НАУКМА,
Львiв— IФКСНАН України, Харкiв—ННЦ ХФТI, Донецьк— ДонФТIНАН
України).Наприкiнцi 1995 року УАРНЕТ iнiцiював створення Асоцiацiї кори-
стувачiв Української наукової та освiтньої мережi.

Започатковано формування нацiональних iнформацiйних ресурсiв. На
львiвському вузлi УАРНЕТ створено www-сервер, на якому розмiщувалася
електронна версiя журналу Condensed Matter Physics, видавцем якого є IФКС
НАН України. Цей журнал був першим в Українi не лише з огляду на наяв-
нiсть електронної версiї, вiн ставпершимунезалежнiйУкраїнiнауковимперi-
одичним виданням, яке увiйшло доMaster Journal List,що вiвся в той час аме-
риканським Iнститутом наукової iнформацiї (Thomson ISI). Паралельно ви-
конувалося багато iнших проектiв, органiзовувалися щорiчнi тематичнi кон-
ференцiї.

У 1994 р.УАРНЕТ зареєстрованоЄвропейськиммережевим координацiй-
ним центром RIPE NCC (фр. Réseaux IP Européens + англ. Network Coordi-
nation Centre) як автономну систему (АС 3255). Це дало можливiсть опера-
тивно використовувати наявнi ресурси зовнiшнiх каналiв, щоб оптимально
маршрутизувати IР-трафiк користувачiв. RIPE також зареєстрував УАРНЕТ
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як iнтернет-реєстратора i видiлив 256 класiв С iнтернет-адрес, що дало мо-
жливiсть забезпечувати користувачiв достатньою кiлькiстю IР-адрес. Зго-
дом УАРНЕТ стає реєстратором доменних iмен у доменi .ua, .com.ua, .gov.ua,
.org.ua тощо, а також виконує функцiї адмiнiстратора географiчного домену
.lviv.ua з моменту його утворення, забезпечує хостинг веб-ресурсiв на вла-
сних технiчних засобах як в Українi, так i поза її межами; забезпечує розмi-
щення супроводжуваних UNIX-серверiв на власних технiчних майданчиках
зiшвидкiсним пiд’єднанням до мережi iнтернет.

Пiсля декiлькох рокiв вiд започаткування проекту ґрантовий перiод фун-
кцiонування мережi УАРНЕТ закiнчився. Виходячи з мiжнародного досвiду,
вважалося,що за 2–3 роки мережа повинна стати самоокупною i навiть при-
бутковою. Тому, починаючи з 1994 року iнститут розпочав надавати послуги
комп’ютерного зв’язку на пiдставi госпдоговорiв. У 1994 роцi був 21 госпдо-
говiр на суму 57 тис. карбованцiв, що складало 1% вiд базового фiнансува-
ння iнституту. Далi приведено динамiку зростання надходжень вiд надання
iнтернет-послуг: 1995 р. — 769 млн. крб. (2,2% вiд базового фiнансування iн-
ституту), 1996 р. — 22,5 тис. грн. (8% вiд базового фiнансування), 1997 р. —
170 тис. грн. (51% вiд базового фiнансування), 1998 р. — 496 тис. грн. (понад
206% вiд реально отриманого базового фiнансування). Разом зi зростанням
надходжень зростали i видатки на утримання мережi, насамперед, через рiст
оплати за зовнiшнi канали. У цi складнi для багатьох державних установ ро-
ки почали лавиноподiбно накопичуватися борги. Такий стан справ вимагав
прийняття термiнових органiзацiйних рiшень.

За чергового загострення проблем, пов’язаних iз функцiонуванням
УАРНЕТ, в т.ч. фiнансових та кадрових, дирекцiя iнституту прийняла рiшен-
ня про реорганiзацiю Лабораторiї iнформацiйних технологiй i комп’ютерних
мереж в окрему госпрозрахункову юридичну особу, пiдпорядковану НАН
України. Заступника директора iнституту з загальних питань I.А. Процике-
вича делеговано на реалiзацiю цього непростого i вiдповiдального завдання.
Пiдлiтковий перiод УАРНЕТ закiнчувався, розпочиналося доросле життя.

Державне пiдприємство НТЦ «УАРНЕТ» IФКСНАН України

Таким чином, 20 листопада 1998 року Постановою Президiї НАН України
№ 405 «Про створення у ЛьвовiНауково-телекомунiкацiйного центру „Укра-
їнська академiчна i дослiдницька мережа“ Iнституту фiзики конденсованих
систем НАНУкраїни» започатковано новий етап у розвитку УАРНЕТ. 5 сiчня
1999 року створено НТЦ УАРНЕТ IФКС НАН України, як окрему юридичну
особу, i його директором став I.А. Процикевич.

Насправдi початок дiяльностi пiдприємства був зовсiм непростий: попри
добре знаний (серед науковцiв) бренд iнабутий досвiд, ситуацiя зфiнансовим
i матерiальним забезпеченням виглядала сумною.НАН України не могла на-
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дати якусь допомогу, бо сама була недофiнансованою, не вистачало грошей
навiть на зарплати. Тому основним рушiєм став ентузiазм i наполегливiсть
того десятка осiб, якi стали першими працiвниками вже окремого пiдприєм-
ства.

У той же час (1998 р.) вiдбувалися кардинальнi змiни в українському iн-
тернетi,фактично починав творитися його український сегмент. Iнтернет пе-
ретворювався з елiтарного зв’язку для обмеженого кола науковцiв на зручний
спосiб комунiкацiї як з мiжнародними, так i з українськими структурами. Iн-
тернет також зробив можливим оперативне (швидке) отримання iнформа-
цiї, не вiдлучаючись вiд робочого мiсця (альтернатива пошуку iнформацiї в
бiблiотеках, що займав багато зусиль i часу). Iнтернет починав ставати ко-
мерцiйно привабливим. Усе це спричинило реальну конкуренцiю на ринку
iнтернету України. I це вiдбувалося на фонi як кадрової кризи, коли спецi-
алiстiв-iнженерiв, пiдготовка i становлення яких вiдбувалися в УАРНЕТ вiд
студентiв до квалiфiкованих працiвникiв i їх «розбирали, як гарячi пирiжки»
комерцiйнi фiрми Києва та Львова, так i фiнансової кризи кiнця 1998 р., коли
курс долара раптово зрiс удвiчi.

Через рiзке пiдняття курсу долара виникли значнi (як на той час— вели-
чезнi — 26 тис. доларiв США) борги передШведською космiчною корпорацi-
єю, яка забезпечувала супутниковий зв’язок зi Стокгольмом, та перед мере-
жею унiверситетiв Скандинавських країн NORDUNet, яка надавала для по-
треб УАРНЕТ порт iнтернету в Стокгольмi i забезпечувала транзит IР-тра-
фiку по всьому свiту. Особливо критична ситуацiя склалася в кiнцi лютого
1999 р., коли УАРНЕТ отримав факсограму вiдШведської космiчної корпора-
цiї про виключення сигналу супутникового зв’язку 9 березня 1999 р., якщо до
цього часу борг не буде погашено.

Коштiв на рахунку для погашення боргу не вистачало. Комерцiйнi банки,
якi з задоволенням надавали кредити для приватного бiзнесу, категорично
вiдмовилися вiд кредитуванняДПНТЦУАРНЕТчерезйого статус державно-
го пiдприємства. У цiй складнiй ситуацiї допомога i пiдтримка була отрима-
на вiд друзiв IФКС НАН України— колишнiх працiвникiв його структурних
пiдроздiлiв. Дiзнавшись вiд директора ДП НТЦ УАРНЕТ про фiнансовi тру-
днощi, ректор Львiвського унiверситету iменi IванаФранка професор I.О.Ва-
карчук прийняв непросте рiшення про авансову оплату за послуги iнтернету
для унiверситету на рiк вперед (до кiнця 1999 р.). Завдяки отриманим коштам
вдалося не лише погасити борг перед шведами, але й пiдняти швидкiсть зов-
нiшнього каналу вiд 256 кб/с до 384 кб/c.

Це збiльшення швидкостi стало принципово важливою iнвестицiєю,
оскiльки забезпечило «фазовий перехiд» у наданнi послуг ДП НТЦ УАРНЕТ.
Починаючи вiд 9 березня 1999 р. до сьогоднi зовнiшнi канали iнтернету мають
достатню ємнiсть,щоб трафiк проходив через них безжодних обмежень, тоб-
то без 100-вiдсоткового завантаження. Це забезпечує високу якiсть (i швид-
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кiсть) зв’язку, без втрат пакетiв (iнформацiї). Першими цей «фазовий пере-
хiд» вiдчули науковцi IФКС НАН України, якi перебували у вiдрядженнi в
закордонних наукових центрах: вiддалений доступ з-за кордону до сервера
IФКСНАНУкраїни у Львовi став тривати 160 мсек замiсть декiлькох хвилин,
як це було ранiше.

На той час основним видом послуг було надання iнтернету за додзвоном,
коли зв’язок зi сервером провайдера вiдбувався через звичайний телефон.
Оскiльки на той момент у Львовi вже було 5–6 компанiй-конкурентiв, насам-
перед Укртелеком як державний монополiст, а також Iнфоком, ЛIТех, Вертеп,
Софтронiк, то ДП НТЦ УАРНЕТ повинен був виробити для себе основнi за-
сади провадження бiзнесу i позицiювання на ринку. Було прийнято рiшення,
що послуги повиннi бути максимально якiсними, а iнформацiя максималь-
но правдивою. Таким чином, виникала максимальна довiра до тих послуг, якi
надавалися.

Урезультатi такої полiтикичерез два рокиДПНТЦУАРНЕТстало уЛьво-
вi найкрупнiшим провайдером: у 2001–2002 роках за кiлькiстю лiнiй додзвону
та користувачiв вiн перевищував показники усiх провайдерiв Львова й обла-
стi разом узятих. У цьому свою роль вiдiграла також реклама. Налагодилася
спiвпраця з усiма газетами, з Радiо Люкс, зi Львiвською хвилею i багатьма iн-
шими.Такожпроводилися рiзноманiтнi акцiї.Наприклад, в установахЛьвова
розповсюджувалися картки-листiвки з годинними безкоштовними доступа-
ми до iнтернету. На той час година iнтернету коштувала 4 гривнi 20 копiйок,
що не так вже i мало (сьогоднi це близько 50 гривень). Такi тестовi карточки
давали свiй результат, оскiльки приходили новi потенцiйнi користувачi.

Взагалi iнтернет-технологiї є дуже динамiчними i вимагають швидкого
реагування провайдерiв. Так, послуга з додзвону перестала працювати у 2004
роцi, тому що iснуюче на той час програмне забезпечення вимагало швид-
шого iнтернету. Вiдтак стали актуальними послуги iнтернету за видiленою
лiнiєю, яка бралася в операторiв зв’язку. Монополiстом на первиннi мере-
жi в Українi був Укртелеком i саме в нього необхiдно було купувати цю по-
слугу. Слiд зауважити, що на той час iнтернет був усе ще дорогим (хоча вже
не таким, як у 1999 роцi, коли 64 Кбiт/с коштували 2 тис. доларiв США, тi ж
64 Кбiт/с коштували 300–400 доларiв у мiсяць; це сьогоднi цiна 1Мбiт/с скла-
дає до 10 гривень). Тому новi часи вимагали нових пiдходiв.

Академiчна мережа обмiну даними

ДП НТЦ УАРНЕТ стало головним iнiцiатором i виконавцем рiшення Комi-
тету з питань освiти та науки Верховної Ради України вiд 30 червня 2005 р.
№ 106 про створення високошвидкiсної академiчної волоконно-оптичної ме-
режi НАН України та її пiдключення до Європейської академiчної мережi
GEANT. За прийнятою концепцiєю побудови Академiчної мережi обмiну да-
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ними (АМОД) НАН України її основною метою стало створення iнфрастру-
ктури, яка надає можливiсть установам НАН України вийти на сучасний єв-
ропейський рiвень iнформацiйного забезпечення. АМОД забезпечилашвид-
кiсний обмiн даними мiж установами НАН України i розвиток iнформацiй-
них ресурсiв НАН України. Це надало доступ науковцям та освiтянам Украї-
ни до ресурсiв глобальних мереж, сприяло їх iнтеграцiї до мiжнародних нау-
кових i освiтнiх iнституцiй.

В основу побудови АМОД покладено використання сучасних волоконно-
оптичних технологiй. Усю магiстральну, а також регiональнi мережi переда-
чi даних АМОД збудовано i спроектовано на основi кiльцевої топологiї, що
забезпечує надiйне функцiонування мережi та динамiчне керування iнфор-
мацiйними потоками.Це гарантує також гнучкий рiвномiрний перерозподiл
завантаження рiзних її гiлок.

Запроектована (i реалiзована) ДПНТЦ УАРНЕТ магiстральна мережа за-
безпечує передачу даних мiж науковими центрами НАН України в напрям-
ку Львiв— Київ— Суми— Харкiв. На цих напрямках встановлено сучасне
обладнання та розгорнуто високопродуктивну DWDM (Dense Wave Division
Multiplexing) систему передачi даних, яка, завдяки високоточному обладнан-
ню i технологiї спектрального (оптичного) ущiльнення, дає можливiсть ор-
ганiзувати багато окремих (роздiлених на частотному рiвнi) каналiв в опти-
чному волокнi та, вiдповiдно, багатократно збiльшити пропускну здатнiсть
волоконно-оптичних каналiв.

На базi DWDM системи було збудовано канали для зв’язку за напрямка-
ми Рава-Руська— Львiв, Львiв— Київ, Київ— Суми i Суми— Харкiв. Кожен
iз каналiв забезпечує швидкiсть передачi даних N×10 Гбiт/с, де N — кiлькiсть
окремих роздiлених i оптично ущiльнених каналiв в оптичному волокнi, а та-
кож DWDM-канали зв’язку за напрямками: Харкiв— Донецьк6, Донецьк6 —
Днiпро, Днiпро— Київ, Днiпро— Сiмферополь6, Сiмферополь6 —Одеса,
Одеса— Львiв на орендованих в iнших магiстральних операторiв волокнах
та каналах зв’язку.

Архiтектура магiстральної мережi передачi даних АМОД об’єднує в со-
бi вузли першого рiвня в наукових центрах НАН України, а саме: вузол в
Президiї НАН України (Київ), у ННЦ «Харкiвський фiзико-технiчний iн-
ститут» (Харкiв), у Державному унiверситетi iнформатики та штучного iн-
телекту (Донецьк6), в Iнститутi проблем природокористування та екологiї
(Днiпро), у Таврiйському нацiональному унiверситетi iм. В.I. Вернадського
(Сiмферополь6), у Фiзико-хiмiчному iнститутi iм. О.В. Богатського (Одеса),
у Львiвському нацiональному унiверситетi iменi Iвана Франка (Львiв), у ДП
НТЦ УАРНЕТ (Львiв).

6Починаючи вiд 2014 р. (пiсля анексiї Криму та окупацiї Донецька i Луганська), вузли та
канали в тимчасово окупованих регiонах виведенi з експлуатацiї.
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Домагiстральної мережi пiд’єднано регiональнi мережi. Кожна регiональ-
на мережа передачi даних об’єднує опорнi вузли 2-го рiвня, розташованi в
обласних центрах, що належать до вiдповiдного наукового центру чи розта-
шованi в мiсцях компактного розмiщення установ НАН України у великих
мiстах.Наприклад, у Києвi опорнi вузли функцiонують в Iнститутiметалофi-
зики, Iнститутi електродинамiки, Iнститутi програмних систем, Iнститутiфi-
зики, Iнститутi бiоорганiчної хiмiї та нафтохiмiї, Iнститутi експерименталь-
ної патологiї, онкологiї i радiобiологiї та вНацiональнiй бiблiотецiУкраїни iм.
В.I. Вернадського.

Загалом АМОД здатна забезпечити обмiн iнформацiєю мiж магiстраль-
ними та регiональнимицентраминашвидкостiN×10 Гбiт/с.НаосновiАМОД
забезпечується функцiонування Державної та академiчної програм «Україн-
ський нацiональний ґрiд».Високошвидкiснi каналиАМОД забезпечують вза-
ємодiю мiж суперкомп’ютерами та GRID-кластерами НАН України i закор-
донними науковими центрами. АМОД дає змогу користуватися iнформацiй-
ними ресурсами всесвiтньої комп’ютерної мережi та брати участь у мiжнаро-
дних наукових проектах, забезпечуючи тiсну спiвпрацю з науковцями євро-
пейських та iнших країн, реалiзацiю спiльних наукових проектiв, об’єднання
iнформацiйних ресурсiв, суперкомп’ютерiв, кластерiв.

Сучаснi апаратнi та органiзацiйнi засоби iнформацiйної безпеки, що ви-
користовуються в АМОД, розроблено з урахуванням можливостi забезпече-
ння максимального захисту ресурсiв мережi вiд несанкцiонованого досту-
пу, вiрусної активностi, спаму.Адмiнiстраторимережi вiдслiдковують вiрусну
активнiсть, активнiсть розсилання спаму та здiйснення DoS-атак. Антивiру-
сне та антиспамiвське програмне забезпечення встановленона поштових сер-
верах мережi. З метою захисту вiд несанкцiонованого доступу на вузлах усiх
рiвнiв встановлено програмнi та апаратнi засоби безпеки.

Розпорядженням Президiї НАН України № 34 вiд 28.01.2008 р. офiцiй-
ним оператором Академiчної волоконно-оптичної мережi обмiну даними
НАН України визначено Державне пiдприємство Науково-телекомунiкацiй-
ний центр «Українська академiчна i дослiдницька мережа» Iнституту фiзики
конденсованих систем НАН України.

Магiстральний провайдер

Починаючи вiд 2007 року, ДП НТЦ УАРНЕТ вибрало стратегiю позицiюван-
ня себе на ринку як магiстрального провайдера iнтернету. Таких в Українi є
зовсiм небагато. В результатi розбудовано первинну мережу по всiй Українi,
створено повноцiннi технiчнi майданчики (вузли) у всiх обласних центрах,
якi з’єднанi мiж собою швидкiсними (10–100 Гб/c) каналами зв’язку, а також
технiчнi майданчики у Франкфуртi (Нiмеччина) та Варшавi (Польща),що за-
безпечує надiйнiсть i високу ефективнiсть функцiонування мережi.
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Усi власнi технiчнi майданчики (вузли) у всiх обласних мiстах України
включено до мережi не менше, нiж двома 10-гiгабiтними каналами рiзними
трасами— для забезпечення резервування в разi пошкодження чи розриву
оптики. Наявнi також прямi канали за межi України як на Захiд, так i на
Пiвнiч, тому в центральних вузлах розмiщено потужнi маршрутизатори, що
оптимiзують потоки iнформацiї.

Рис. 2. Карта топологiї магiстральної телекомунiкацiйної мережi ДП НТЦ
УАРНЕТ станом на 1.10.2019 р.

Управлiння всiєю мережею ДП НТЦ УАРНЕТ здiйснюється з централь-
ного офiсу у Львовi, який адмiнiструє кожен iз вузлiв, якi знаходяться як на
територiї України, так i за її межами, зокрема у Франкфуртi й у Варшавi.Пра-
цездатнiсть вузлiв на всiх рiвнях забезпечує висококвалiфiкований персонал,
професiйнiсть якого зростає разом iз мережею УАРНЕТ.

Станом на вересень 2019 року ДП НТЦ УАРНЕТ, як магiстральний iнтер-
нет-оператор, входить до трiйки найкрупнiших провайдерiв України. Його
високошвидкiснi оптичнi магiстралi та включення вiдповiдають вимогам су-
часних iнтернет-технологiй. Загальна ємнiсть каналiв доступу до глобально-
го iнтернету складає понад 700 Гбiт/c. ДП НТЦ УАРНЕТ має власнi зовнiшнi
канали доступу до бiльшостi сегментiв глобальних iнформацiйних мереж iн-
тернету, зокрема до українських точок обмiну трафiком «UA-IX», «DTEL-IX»,
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«Giganet» (сумарна швидкiсть— понад 200 Гбiт/с), до європейських точок
обмiну трафiком «De-Cix», «AMS-IX», «PL-IX» та «EPIX», а також до ме-
реж мiжнародних операторiв «GTS», «Hurricane Electric», «RETN», «TiNet»,
«Cogent» , «Pioner».

Табл. 1. Рейтинг iнтернет-провайдерiв України станом на 02.10.2019 р. (у пер-
шiй колонцi вiдображено мiсце у свiтi, в другiй— мiсце в Українi).

AS Rank Table for 02 Oct 2019

 Rank  Index  AS number  AS name  Country  /24  Pfxs  ASes  Degree/Upstreams/Peering  Updates/Withdr/WithdrRate 

 75  1  3326 
 VOSTOK-
UA, CIT
"Vostok" 

 UA  4485  2022  478  231/3/12  60 674/1739/0.388 

 99  2  3255  UarNet  UA  3806  1333  335  188/5/16  33 213/3873/1.018 

 101  3  35320  ETT  UA  6122  2304  330  148/2/15  24 238/1287/0.210 

 119  4  13249  ITSystems  UA  3784  1009  295  88/4/20  35 526/2106/0.557 

 149  5  35297 
 DATALINE
Autonomous
System 

 UA  2875  788  237  106/3/19  32 226/528/0.184 

 181  6  12883  Ucomline  UA  3125  806  188  73/3/14  61 950/3064/0.980 

 227  7  15772  WNet  UA  1731  406  147  111/0/21  1474/37/0.021 

 258  8  44901  Filite  UA  3423  1262  125  21/8/3  16 235/1980/0.578 

 280  9  21219  Datagroup  UA  491  273  116  108/1/0  8454/188/0.383 

 335  10  52091 
 Trubnikov
Valeriy
Muhaylovich 

 UA  1382  377  96  20/2/8  4945/86/0.062 

ДП НТЦ УАРНЕТ забезпечує телекомунiкацiйнi послуги, що включають
канали передачi даних та IP-Transit, ними користуються понад десять тисяч
користувачiв, у тому числi установи органiв державної влади (мiнiстерства та
органи вищої державної влади, державнi адмiнiстрацiї,мiськi та обласнi ради,
податковi iнспекцiї), вищi навчальнi заклади (унiверситети, iнститути, акаде-
мiї), установи НАНУкраїни, державнi пiдприємства, банкiвськi структури та
iн. Для наукових i освiтянських установ надаються спецiальнi умови пiдклю-
чення i доступу до зовнiшнiх глобальних iнформацiйних мереж обмiну да-
ними та внутрiшнiх ресурсiв. Пропонується широкий спектр технiчних мо-
жливостей доступу домережi iнтернету з допомогою: локальнихмереж (LAN,
MAN, PON), радiотехнологiй (WiMAX,Wi-Fi), волоконно-оптичних техноло-
гiй (CWDM,DWDM, з використаннямпрямого оптичного волокна).На тери-
торiї Захiдної України ДП НТЦ УАРНЕТ також забезпечує функцiонування
волоконно-оптичної мережi,що охоплює бiльшiсть районних центрiв та мiст
обласного пiдпорядкування.

За 20 рокiв роботи в сферi iнтернет-технологiй ДП НТЦ УАРНЕТ сфор-
мував структуру, яка вiдповiдає усiм вимогам до iнтернет-провайдерiв; отри-
мав значний досвiд у галузi комп’ютерних мереж, цифрової та аналогової пе-
редачi даних; надає цiлодобову технiчну пiдтримку користувачам (365/7/24);
працює з магiстральним мережевим обладнанням «Juniper», «Foundry», «Eki-
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nops», «Cisco», «HP» та з обладнанням для волоконно-оптичних мереж, а та-
кож має свої представництва у Києвi та в обласних центрах України.

На закiнчення

Попереду нас чекає розвиток iнфраструктури нового поколiння зiшвидкiстю
100 Гбiт/с i вище, що вже пiдтверджуються глобальними проектами в Євро-
пi. I ДП НТЦ УАРНЕТ готове до участi в них, маючи можливiсть використа-
ння власної волоконно-оптичної iнфраструктури для побудови необхiдних
100-гiгабiтних каналiв як всерединi України, так i до науково-освiтнiх мереж
Польщi, Бiлорусi та iнших країн— сусiдiв України.

Рис. 3. Карта IPv4 Топ 20 країн за критерiями вiдмовостiйкостi (зi Звiту про
надiйнiсть Iнтернет-сегментiв за 2019 рiк).

Життя i час показали,що вибрана фiлософiя дiяльностiДПНТЦУАРНЕТ
є правильною, приносить свої результати в рiзних напрямках. До прикла-
ду, приємно вiдзначити, що в 2019 роцi ДП НТЦ УАРНЕТ стало головною
мережею (автономною системою) в Українi за критерiями вiдмовостiйкостi,
перехопивши пальму першостi вiд мережi Укртелекому. Завдяки зусиллям
ДП НТЦ УАРНЕТ в напрямку забезпечення надiйностi (вiдмовостiйкостi) та
зв’язностi Україна пiднялася в рейтингу країн свiту з 12-го мiсця в 2018 роцi
до 4-го мiсця в 2019 роцi (див. Дослiдження та звiт про надiйнiсть Iнтернет-
сегментiв—20019, URL: https://habr.com/en/company/qrator/blog/466287/).

https://habr.com/en/company/qrator/blog/466287/


Журнал «Condensed Matter Physics»:
становлення, основнi етапи розвитку i
здобутки

Олеся Мриглод, Оксана Пацаган

Коротка характеристика видання. Iсторiя створення журналу «Condensed
Matter Physics» (CMP) бере свiй початок вiд 1990 року— дати заснування Iн-
ституту фiзики конденсованих систем НАН України i отримання ним дозво-
лу на видання мiжвiдомчого збiрника.Першi два числа мiжвiдомчого збiрни-
ка «CondensedMatter Physics»/«Фiзика конденсованих систем» вийшли з дру-
ку в 1993 роцi у видавництвi «Наукова думка». Вiд 1994 року його видавцем
став Iнститут фiзики конденсованих систем.У 1996 роцi збiрник офiцiйно на-
був статусу журналу. Сьогоднi «Condensed Matter Physics» —щоквартальний
науковий англомовний журнал, у якому публiкуються оригiнальнi та оглядо-
вi статтi зi статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини.

З моменту заснування журналу перед редакцiйною колегiєю СМР стояло
завдання створити майданчик для якiсного фахового обговорення сучасних
проблем статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини. Цей «робо-
чий проект» насправдi виявився доволi непростим та амбiтним починанням,
що вимагало прийняття iнодi нетривiальних рiшень вiд редакцiйної коле-
гiї. Журнал швидко утвердився серед українських фахових видань. Водно-
час продовжувалася робота над втiленням у життя намiру створити видання
мiжнародного рiвня. У 2003 роцi журнал отримав визнання Європейського
фiзичного товариства, а в 2005 роцi вiн увiйшов до перелiку Thomson Scienti-
fic Master Journal List,щоб уже в 2008 роцi отримати свiй перший розрахова-
ний iмпакт-фактор. Защорiчними звiтами Journal Citation Reports, вiд момен-
ту свого вхождення в згаданий перелiк журнал незмiнно перебуває в першiй
п’ятiрцi серед усiх наукових видань України, видимих в основнiй базi Web of
Science. Окрiм згаданої Web of Science Core Collection, СМР iндексується та-
кож наукометричним сервiсом Scopus, присутнiй у низцi реферативних баз,
таких якChemical Abstract Service (CAS), EBSCOAcademic Search Premier, IET
Inspec та «Джерело».

Редакцiйна полiтика. Високий рiвень видання забезпечують кiлька скла-
дових. В першу чергу, це правильно обрана редакцiйна полiтика: вчаснi за-
провадження необхiдних нововведень та вiдповiднi змiни формату, перена-
лаштування на новiтнi схеми розповсюдження та поширенння як самих ви-
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пускiв видання, так i промоцiйних матерiалiв. Так, до усiх статей журна-
лу є повнотекстовий доступ (http://www.icmp.lviv.ua/journal/Contents.html).
Починаючи iз 2011 року, було розпочато спiвпрацю iз системою Crossref
(https://www.crossref.org/), що дала змогу присвоїти унiкальнi цифровi iден-
тифiкатори DOI усiм опублiкованим матерiалам. У той же час було прийня-
то рiшення про синхронiзацiю роботи iз електронним архiвом препринтiв
arXiv.org, що прискорило публiкацiю матерiалiв для широкої аудиторiї. По-
стiйно ведетьсямонiторинг змiнинаукометричних показникiв, визначаються
ступiнь охоплення читацької аудиторiї та позицiї журналу серед конкурую-
чих видань.Цедає змогу коригувати стратегiюрозвитку видання та приймати
вiдповiднi редакцiйнi рiшення.У 2009 роцi сформовано внутрiшню бiблiоме-
тричну базу даних журналу, на основi якої можна аналiзувати тематичний
профiль та його динамiку, дослiджувати взаємозв’язки мiж авторами тощо.

Звiсно, що ядром якiсного наукового журналу є експертний вiдбiр та ре-
цензування надiсланих матерiалiв.Сьогоднi редколегiяCMP включає 46 про-
вiдних спецiалiстiв iз 14 країн свiту. Кожен надiсланий рукопис спочатку ви-
вчається на предмет вiдповiдностi базовим вимогам та спрямованостi жур-
налу, а тодi передається одному з вiдповiдальних редакторiв, який пiдбирає
вiдповiдних незалежних експертiв. Як правило, двi (iнодi три) рецензiї гаран-
тують якiсть опублiкованих статей.

Важливим фактором у полiтицi журналу є запровадження редколегiєю
практики публiкацiї, поряд з регулярними випусками, спецiальних випускiв,
присвячених вибраним проблемам фiзики конденсованого стану. Такi тема-
тичнi випуски мiстять запрошенi статтi авторiв-експертiв за даною пробле-
матикою. Колекцiї статей, присвяченi фазовим переходам i критичним яви-
щам, термопольовiй динамiцi, теорiї сильно скорельованих систем i високо-
температурнiй надпровiдностi, колективнiй динамiцi рiдин, самоорганiзацiї
i колективнiй поведiнцi в складних системах — це тiльки декiлька прикла-
дiв спецiальних випускiв журналу. Загалом за весь перiод iснування журналу
опублiковано близько тридцяти тематичних випускiв.

Стратегiчнi редакцiйнi рiшення втiлюються за пiдтримки технiчної ко-
манди: новi пiдходи та iнформацiйнi технологiї сприяють оперативностi та
зручностiредакцiйнихпроцесiв.Скажiмо, CMP став першимукраїнськимви-
данням, що повнiстю базується на видавничiй системi LATEX — зручнiй для
пiдготовки наукових текстiв iз великою кiлькiстю математичних формул та
дiаграм. В Iнститутi розроблено спецiальний пакет стильових файлiв, який
пiдтримується та модифiкується. У 2013 роцi здiйснено перехiд на електрон-
ну редакцiю iз веб-iнтерфейсом, що дала змогу спростити комунiкацiю всiх
учасникiв процесу (авторiв, редакторiв, рецензентiв).Програмний iнтерфейс
базується на вiдкритiй програмi Open Journal Systems, адаптацiя якої пiд по-
треби СМР також була здiйснена силами працiвникiв Iнституту.

Заснований як тримовний збiрник (можна було подавати статтi україн-

http://www.icmp.lviv.ua/journal/Contents.html
https://www.crossref.org/
https://arxiv.org
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ською, росiйською та англiйською), сучасний СМР є повнiстю англомовним
журналом з обов’язковим перекладом основних бiблiографiчних даних укра-
їнською мовою.Мовне редагування, у деяких випадках i частковий переклад,
а також верифiкацiю перекладу термiнологiї виконують квалiфiкованi спецi-
алiсти.

Потрiбно зазначити, що попри забезпечення вiдкритого доступу, технi-
чнi та мовнi правки, усi невiд’ємнi елементи редакцiйного опрацюванння —
публiкацiя статей в CMP залишається безкоштовною. Всi витрати покладенi
на видавця, реалiзуючи так звану «дiамантову модель» публiкацiї з вiльними
правами доступу для широкої аудиторiї.
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Рис. 1.Частка статей у СМР (1993-2017), всi автори яких були: (1) з України; (2)
з закордону, (3) спiльно зУкраїни та закордону.Лiнiєю показано вiдсоток усiх
мiжнародних публiкацiй, тобто таких, в полi «мiсце працi» яких було згадано
двi або бiльше рiзнi країни. Рисунок взято з роботи [2].

Коротко про наукометрiю. На основi створеної бази даних журналу CMP,
а також iнформацiї, отриманої iз зовнiшнiх джерел, у роботах [1, 2] здiйсне-
но наукометричний аналiзжурналу.Тут ми представляємо окремi результати
цього аналiзу,що характеризують мережу спiвавторства, структуру мiжтема-
тичних зв’язкiв та їх динамiку, а також вiдвiдуванiсть офiцiйної веб-сторiнки
журналу.

Щороку в журналi СМР друкується в середньому близько 58 статей. За-
галом у базi за 25 рокiв (1993–2017) нараховано 1282 публiкацiї 1666 авторiв.
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Рис. 2. Змiна географiї авторiвжурналуСМР з часом вiд 1993 до 2017 року: (ко-
льоровi областi) —щорiчна кумулятивна кiлькiсть країн з рiзних частин свi-
ту; (символи) —щорiчна кiлькiсть рiзних країн. Рисунок взято з роботи [2].

Близько 1/5 робiт є одноосiбними (i це число зменшується, вiдображаючи су-
часну тенденцiю в науцi). З iншого боку, нетиповими є дуже великi авторськi
колективи: лише 13 статей належать авторству бiльше 6 осiб. В середньому 2
спiвавтори на статтю у СМР— типовий показник для теоретичних наукових
робiт, зокрема, з фiзики. Загалом про вiдсутнiсть великих авторських коле-
ктивiв можна судити i з мережi спiвавторства: вона є досить розрiдженою,
близько 7% всiх авторiв представленi iзольованими вузлами (тобто не мали
спiльних публiкацiй з iншими уСМР за 25 рокiв), невелика частка авторiв має
вiд 10 до 27 спiвавторiв у журналi, а в середньому на одного автора припадає
3 спiвавтори.

Напочатку iсторiї журналу бiльшiсть його статей (60–70%)мали вiдноше-
ння до Iнституту (установи-видавця).Проте з часом частка так званих «дома-
шнiх» публiкацiй зменшилася i нинi коливається на рiвнi 20%. Така тенденцiя
вважається ознакою доброго видання та може свiдчити про розширення йо-
го географiї. Ще одне пiдтвердження iнтенсивностi спiвпрацi у СМР можна
побачити на рисунку 1.

Географiя публiкацiй. Автори 72 iноземних країн публiкували свої роботи
починаючи вiд 1993 i до 2017 року. Найчастiше зустрiчаємо статтi, де серед
афiлiацiй згадуються Польща (117 статей), США (109), Францiя (84) та Росiя
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(68). На рисунку 2 показано, скiльки країн з рiзних частин свiту щорiчно фi-
гурували в журналi СМР.

Рис. 3.Незважена мережа спiвавторства на рiвнi країн у журналу СМР: вузли
позначають країни, а зв’язок позначає, що була хоча б одна стаття, де згаду-
валися двi країни у полi мiсця працi авторiв. Величина вузла пропорцiйна до
загальної кiлькостi статей авторiв з вiдповiдної країни. Рисунок взято з робо-
ти [2].

Загалом, 74% усiх публiкацiй у СМР вiдносяться лише до однiєї країни,
близько 21.5% — до двох, i 4.5% мають ширший спектр мiжнародної спiв-
працi; у полi афiлiацiй авторiв однiєї статтi згадуються шiсть рiзних країн.
Характеристики такої мiжнародної спiвпрацi у рамках видання можна дослi-
дити, побудувавши мережу спiвпрацi: вузли представляють країни, а зв’язки
мiж ними означають наявнiсть публiкацiй у СМР, де обидвi країни згадува-
лися одночасно. Навiть лише вiзуальний огляд цiєї мережi (рисунок 3) дає
змогу побачити, якi країни найбiльш активно залученi до публiкацiй у СМР.
Природно, найбiльшим габом (вузол iз виразно бiльшою кiлькiстю зв’язкiв)
є Україна, яка пов’язана зв’язками спiвавторства iз 31 iншою країною. Далi, в
порядку зменшення кiлькостi зв’язкiв, знаходимо Нiмеччину (спiвавторство
iз 28 країнами), США (25), Францiю (20), Великобританiю (18) та Росiю (15).
Цi ж країни займають найбiльш стратегiчно важливi позицiї у мережi спiв-
працi з точки зору рiзних мережевих характеристик на зразок посередництва
центральностi чи близькостi.Бiльшiсть країн належать до єдиної компоненти
зв’язностi — тобто у мережi iснують ланцюжки, що їх з’єднують мiж собою.
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Натомiсть 12 iз 74 країн представленi iзольованими вузлами як не залученi до
мiжнародної спiвпрацi (у контекстi СМР).
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Рис. 4. Зважена мережа номерiв PACS (враховується лише початок iндекса,
до першої крапки) що спiльно використовувалися у статтях СМР. Величина
вузла пропорцiйна до загальної кiлькостi статей, де згадувалися вiдповiднi
номери PACS. Товщина лiнiй пропорцiйна до кiлькостi статей, де спiльно ви-
користовувалась пара iндексiв. Рисунок взято з роботи [2].

Тематика. База даних СМР дає змогу також кiлькiсно описати тематичний
профiль журналу, перевiрити, наскiльки вiн вiдповiдає початковому завдан-
ню i наскiльки динамiчним є спектр напрямкiв. Згiдно з редакцiйними пра-
вилами, автори зобов’язанi пiдiбрати вiд одного до шести найбiльш вiдпо-
вiдних тематичних iндексiв за класифiкацiєю PACS американського Iнститу-
ту фiзики (Physics and Astronomy Classification Scheme). Таким чином, можна
аналiзувати як частоту використання тих чи iнших номерiв, так i активнiсть
їх спiввикористання (коли iндекси використовуються у однiй статтi). Так, до
першої п’ятiрки номерiв PACS, що найчастiше маркують статтi у СМР, увi-
йшли: 05.50.+q «Теорiя ґраток та статистика (Iзiнґ, Потс, тощо)» (у 54 ста-
ттях); 61.20.Ja «Комп’ютернi симуляцiї рiдкої структури» (54); 61.20.Gy «Тео-
рiя та моделi рiдкої структури» (48); 75.10.Hk «Класичнi спiновi моделi» (44);
77.80.Bh «Фазовi переходи та точка Кюрi» (43). Врахування лише першої ча-
стини iєрархiчних iндексiв дає змогу визначити домiнуючi дисциплiнарнi дi-
лянки: 6 «Конденсована речовина: структурнi, механiчнi та термiчнi власти-
востi» та 7 «Конденсована речовина: електронна структура, електричнi, ма-
гнiтнi та оптичнi властивостi»,щоповнiстювiдповiдає початковомупаспорту
журналу.Наступнi у рейтингу дисциплiн— 0 «Загальнi питання» та 8 «Мiж-
дисциплiнарна фiзика та пов’язанi дiлянки науки та технологiй», при цьому
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частка останньої поступово збiльшується з часом.Про взаємну спорiдненiсть
тематичних дiлянок говорить аналiз мережi, показаної на рисунку 4 — першi
цифри iндексiв PACS позначенi вузлами, а зважений зв’язок мiж ними озна-
чає,що вiдповiднi номери були спiльно згаданi у публiкацiях СМР. Звiдси мо-
жна зробити висновок про те,що найбiльш типовими є трикутники: 0–6–7 та
0–6–8.

Рис. 5. Географiя вiдвiдувачiв офiцiйної веб-сторiнки журналу СМР згiдно iз
даними Google Analytics за перiод мiж 22 травня 2011 та 17 лютого 2018 року.
Рисунок взято з роботи [2].

Запотребованiсть видання. Окрiм даних, що можуть бути отриманими
безпосередньо iз публiкацiй СМР, корисною є iнформацiя iз зовнiшнiх дже-
рел: статистика цитувань публiкацiй СМР у iнших роботах, альтметрики
(вподобання у соцмережах, закладки у онлайн менеджерах, тощо), а також—
статистика використовуваностi онлайн матерiалiв. До останнiх вiдносимо як
кiлькостi завантажень повних текстiв статей, так i лiчильники вiдвiдуваностi
офiцiйної журнальної веб-сторiнки користувачами. На рисунку 5 показано
географiчний розподiл останнiх згiдно iз даними Google Analytics. Бралися
до уваги перегляди сторiнок зi змiстами випускiв журналу, опублiкованих з
2011 року.На картi можна побачити,що за кiлькiстю потенцiйних читачiв ви-
дiляються Iндiя,Україна та США, за якими слiдують Китай,Нiмеччина, Росiя,
Великобританiя, Японiя, Iран та Францiя.
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Пiдсумовуючи, можна однозначно констатувати, що журнал «Condensed
Matter Physics» займає високу позицiю у рейтингу українських науковихжур-
налiв, а також має хорошi перспективи для свого подальшого розвитку.
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Обчислювальний кластер IФКС: створення,
розвиток i сьогодення

Тарас Пацаган

Розвиток комп’ютерних технологiй, рiст потужностi обчислювальної те-
хнiки з використанням паралельної архiтектури та розробка спецiальних ме-
тодiв комп’ютерного моделювання фiзичних i хiмiчних процесiв зумовили
зростання потреб наукових установ у доступi до високопродуктивних обчи-
слювальних ресурсiв. Детальнi дослiдження структурних i динамiчних вла-
стивостей складних систем, вивчення фазових переходiв, моделювання кiне-
тики згортання протеїнiв на атомному рiвнi, опис хiмiчних реакцiй за до-
помогою методiв Монте Карло та молекулярної динамiки неможливо про-
вести за реальний розрахунковий час, використовуючи лише персональний
комп’ютер.Тому загальноприйнятоюупровiднихнауковихцентрах свiту ста-
ла практика побудови власних обчислювальних кластерiв або отримання до-
ступу до суперкомп’ютерних центрiв. Їхнє використання дозволяє пришвид-
шити розрахунки на порядки, порiвняно з часом, необхiдним для тiєї ж об-
числювальної задачi на звичайних персональних комп’ютерах.

Слiд розумiти, що часто в сучасних умовах обчислювальна технiка для
фiзика-теоретика— це такий же необхiдний iнструментарiй як експеримен-
тальна установка для фiзика-експериментатора. Тому через суттєве вiдстава-
ння академiчної науки України в дiлянцi розвитку обчислювальної технiки в
порiвняннi зi захiдними країнами, а тепер навiть зi схiдними, якщо говори-
ти про Китай, iснує реальна загроза втратити цiлi напрямки дослiдницької
дiяльностi українських вчених, в яких вони все ще намагаються утриматись
на передньому краї. Адже без потужних обчислювальних ресурсiв будь-якiй
установi, що займається теоретичними дослiдженнями, важко, а в багатьох
випадках неможливо виконувати свою роботу та створювати конкурентний
науковий продукт. Ця обставина є також однiєю з вагомих причин, що зму-
шує науковцiв покидати Україну,щоб реалiзуватися на Заходi, а молодих фа-
хiвцiв вiдштовхує вiд науки через вiдсутнiсть перспективи. Як науковий ке-
рiвник може поставити задачу для аспiранта, якщо вiн не має на чому цю за-
дачу виконувати? Як молодий спецiалiст має навчитися виконувати завдан-
ня, що потребують значних обчислювальних ресурсiв, якщо вiн з ними не
має справи? В той же час, в iншому куточку свiту молодий вчений без про-
блем отримує доступ до потужних кластерiв i для нього робота на класте-
рi стає звичною рутиною. Як викладач має навчати студентiв в унiверсите-
тi методам комп’ютерного моделювання, якщо вiн сам нiколи не мав змоги
проводити розрахунки на суперкомп’ютерах чи кластерах?Цi питання вини-
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кли уже зо два десятки рокiв тому з появою нового поколiння рiзного роду
суперкомп’ютерiв. Цьому сприяли, з одного боку, швидкий розвиток нових
iнформацiйних технологiй, якi суттєво зменшували вартiсть побудови висо-
копродуктивних обчислювальних систем, а з iншого— рiст функцiональних
характеристик iпотужностi окремих їхнiх складових примайженезмiннiйцi-
нi. Важливим стимулюючим фактором стали також вiдповiднi пакети з про-
грамним забезпеченням, якi поширювалися безкоштовно. Саме тодi широ-
кої популярностi набули обчислювальнi кластери на базi операцiйної систе-
ми Linux, якiможна було будувати з персональних комп’ютерiв або потужних
серверiв, об’єднанихмережею.Об’єднанi в кластер такi роздiленi компоненти
працювали вже як одне цiле.

Етап перший: вiд iдеї до кластера

На початку 2001 року в Iнститутi фiзики конденсованих систем НАН Украї-
ни (IФКС) у рамках спiвпрацi з Мiжгалузевим науково-технiчним центром
«Укриття» НАН України прийнято рiшення — створити обчислювальний
кластер. Я тодi навчався на останньому курсi фiзичного факультету Львiв-
ського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка (ЛНУ) i готував свою
дипломну роботу в IФКС. Оскiльки мої дослiдження вимагали проведення
значних обчислювальних робiт, в тому числi i методами комп’ютерного мо-
делювання, я на власному досвiдi вiдчув необхiднiсть доступу до потужнi-
ших обчислювальних ресурсiв. Крiм того, я планував поступати в аспiран-
туру IФКС, тому був надзвичайно зацiкавлений у реалiзацiї цього проекту.
Але постало питання, як саме побудувати обчислювальний кластер, як ор-
ганiзувати його роботу, щоб можна було максимально ефективно та зручно
використовувати його ресурси, а найголовнiше — хто займеться його нала-
годженням. В Українi тих часiв уявлення про обчислювальний кластер бу-
ло насправдi дуже новими, а отже i фахiвцiв у цiй дiлянцi не було. Знаючи
мiй попереднiй досвiд в IТ проектах, керiвництво Iнституту запропонувало
менi i моєму колезi Костянтиновi Шпунту, який тодi навчався на факульте-
тi прикладної математики ЛНУ, вивчити це питання i братися до роботи. У
нас уже були певнi навички i невеликий досвiд адмiнiстрування багатокори-
стувацьких платформ на базi Linux серверiв, однак це не мало жодного сто-
сунку до обчислювальних кластерiв. Тому нам довелося вчитися практично з
нуля, опановувати вiдповiдну лiтературу та шукати iнформацiю в iнтернетi.
Не завжди iнформацiя була вичерпною, тому доводилося самому вибирати тi
чи iншi варiанти, пробувати та помилятись i ще раз пробувати. Це сьогоднi
можна знайти рiшення для обчислювальних кластерiв просто «з коробки», а
iнтернет переповнений iнформацiєю з цiєї теми. Крiм того, за останнi роки
для органiзацiї роботи кластера з’явилось багато нового програмного забез-
печення, яке працює стабiльно i злагоджено, а також добре задокументоване.
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Та й технiка стала надiйнiшою. Але тодi все було набагато складнiше.
Проектування кластера складається

з двох основних частин — це апара-
тне i програмне забезпечення.Перед на-
ми стояло завдання побудувати багато-
користувацьку високопродуктивну кла-
стерну систему, яка мала працювати в
режимi 24/7.Це означало,що така систе-
ма мала б стабiльно функцiонувати для
користувачiв як одна багатопроцесорна
машина, до якої користувачi мали б ма-
ти доступ у будь-який час протягом до-
би. А це, в свою чергу, накладало низку важливих вимог. Зокрема, вiд самих
вузлiв кластера та його iнфраструктурних елементiв вимагалося:

• вузли повиннi бути серверного типу, оснащенi потужними процесора-
ми (не менше двох на вузол) та великим об’ємом оперативної пам’ятi;

• вузли необхiдно змонтувати в серверну стiйку;
• для забезпечення належного охолодження серверну кiмнату потрiбно
обладнати потужною вентиляцiєю та кондицiонером;

• координуюча машина повинна мати жорсткий диск великого об’єму,
оскiльки основна частина даних користувачiв буде знаходитись на ньо-
му;

• вузли необхiдно об’єднати внутрiшньою мережею, що обслуговується
швидким i якiсним мережевим комутатором;

• вхiд на кластер здiйснюється виключно через координуючий сервер,
який, в свою чергу, пiдключений до локальної мережi iнституту та має
прямий вихiд до iнтернету.

Цi вимоги до кластерiв є загальними i досi залишаються актуальними. Та-
кож важливо зробити оцiнку спiввiдношення цiна/продуктивнiсть для ряду
компонент, а головне— для процесорiв. Так, виходячи з тогочасних пропози-
цiй на ринку, вибiр було зроблено на користь двопроцесорних серверiвAMD
Athlon MP 1500+. На базi цих серверiв встановлено вiсiм 4-юнiтних вузлiв
iз 1 Гб оперативної пам’ятi кожен, а також ще один вузол, який виконував
роль координуючої машини. Вузли знаходилися у двох 42-юнiтних шафах,
об’єднаних мережею Fast Ethernet. Для захисту кластера вiд збоїв в електро-
мережi встановлено блоки безперебiйного живлення.

Щодо програмного забезпечення, то за базову операцiйну систему вибра-
но RedHat Linux.Для розподiлу користувацьких задач на рiзнi вузли iнтегро-
вано систему Mosix (http://www.mosix.org). Завдяки їй мережа комп’ютерiв
кластера перетворювалася в аналог сучасної багатоядерної машини, оскiльки

http://www.mosix.org
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Mosix забезпечувала можливiсть мiграцiї процесiв задач мiжвузлами та авто-
матичне їх балансування, що суттєво спрощувало користування кластером.
Для запуску паралельних програм використовувався MPICH, який є безко-
штовною реалiзацiєю MPI7. Також було встановлено систему органiзацiї за-
пуску задач PBS (OpenPBS)8.

На кiнець 2001 року нам вдалося зiбра-
ти, успiшно запустити кластер та продемон-
струвати його роботу. Результати тестiв Li-
npack показали пiкову продуктивнiсть класте-
ра 12.5 ГФлопс9, при теоретично можливiй —
34 ГФлопс10. Сьогоднi цi цифри викликають
посмiшку, але на той час це було вже досить
непогано. На те, щоб попасти в ТОП-500 су-
перкомп’ютерiв свiту, ми не претендували i до
ТОП-50СНГ ми також не дотягували.Але в ме-
жах України ми були одними з перших. Тро-
хи ранiше, у тому ж 2001 роцi, в Обчислюваль-
ному центрi Київського нацiонального унiвер-
ситету iменi Тараса Шевченка було побудовано
кластер, який об’єднував чотири двопроцесорних вузли на базi процесорiв
Intel PIII-933. У НАН України ми стали першими.

Пiсля випробувального перiоду на початку 2002 року кластер IФКС був
запущений у повноцiнну експлуатацiю.Таким чином, кластер IФКС став пер-
шим в НАН України i найпотужнiшим в Українi. I цю першiсть вiн зберiгав

7MPI (Message Passing Interface) — стандарт програмного iнтерфейсу комунiкацiйних бi-
блiотек для створення програм у моделi передачi повiдомлень (message passing) мiж процеса-
ми, якi виконують одну роботу. Використовується для розробки паралельних програм на мо-
вах C/C++ i Fortran.Популярнi безкоштовнi та з вiдкритими джерельними кодами програмнi
реалiзацiї цього стандарту на сьогоднi: MPICH, OpenMPI, LAM/MPI, Mvapich.

8PBS (OpenPBS) — одне з програмних рiшень планувальника задач, менеджера розподi-
лених ресурсiв для обчислювальних кластерiв, що працюють на операцiйнiй системi Linux.
Крiм того, є вiдомi iншi, як Torque, SLURM, SGE.

9ГФлопс— абоGFlops = 109 Flops,ТФлоп= 1012 Flops (англ. FLOPS—Floating PointOperati-
ons Per Second, тобто «операцiй з плаваючою комою на секунду») — одиниця вимiрювання
швидкодiї (продуктивностi) обчислювальних пристроїв, особливо в галузi наукових обчи-
слень.Стандартнiпрограми, за допомогоюяких проводять оцiнкипродуктивностi, єLinpack i
HPL (http://www.netlib.org/benchmark/). За результатами тестiвHPLформується список ТОП-
500 найпотужнiших суперкомп’ютерiв в свiтi.

10Теоретична пiкова продуктивнiсть (Rpeak)– iдеалiзована номiнальна продуктивнiсть об-
числювальних ресурсiв без врахування багатьох супроводжуючих факторiв. В одинцях Flops
можна порахувати за приблизною формулою p = f ⋅ k ⋅ n, де f — частота процесора, k —
кiлькiсть операцiй за один такт процесора, n — кiлькiсть ядер в процесора. Для прикладу,
вважається,що ядро процесорiв Intel Xeon 5130 теоретично може виконувати k = 4 операцiй.
Для 32-розрядних процесорiв приймається,що k = 2.

http://www.netlib.org/benchmark/
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декiлька рокiв, поки в Українi не почали створюватись iншi кластери. Деякi з
них були в багато разiв потужнiшi, наприклад, два кластери Iнституту кiбер-
нетики НАН України, що були створенi в кiнцi 2004 р. iз сумарною пiковою
продуктивнiстю близько 500 ГФлопс, чи суперкомп’ютер КПI, запущений у
2006 р. iз обчислювальними потужностями 2000 ГФлопс. З того часу кластер
IФКСНАНУкраїни активно використовується для дослiдження структурних
та динамiчних властивостей рiдин, твердих тiл та лавоподiбних паливовмi-
сних матерiалiв методами комп’ютерного моделювання молекулярної дина-
мiки та Монте Карло.

Ефективний лише той кластер, який постiйно модифiкується

Кластер декiлька разiв оновлювався. Зокрема, було оновлено його процесори
до AMD Athlon MP 2200+, також додавалися новi вузли з такими ж процесо-
рами.У 2005р. з’явилися двопроцесорнi вузлина базi 64-розрядної архiтекту-
ри AMDOpteron 246.На замiну мережi Fast Ethernet прийшла мережаGigabit
Ethernet,що обслуговувала обмiн даними мiж процесами паралельних задач,
а Fast Ethernet залишилась виконувати сервiснi функцiї кластера. Таким чи-
ном, на початок 2006 року кластер IФКС складався вже iз 19 вузлiв (загалом
38 процесорiв). На кожному вузлi було доступно 2 ГБ оперативної пам’ятi.
Максимальне значення продуктивностi,що було досягнуте при тестуваннi за
допомогоюHigh Performance Linpack (HPL), становило приблизно 62 ГФлопс,
при максимальнiй теоретичнiй продуктивностi кластера 135 ГФлопс. На ву-
злах кластера було встановлено вiльно-розповсюджувану операцiйну систе-
му Linux на базi дистрибутивiв Red Hat 8 та Fedora Core 3 x86_64. Як компiля-
тори, окрiм стандартних компiляторiвGCC, використовувалися компiлятори
вiд компанiї Portland Group.

Чотири роки iнтенсивної експлуатацiї кластера IФКС показали перспе-
ктивнiсть цього проекту. За цей час суттєво зросло число користувачiв i
розширилося коло задач, що виконувалися на цiй платформi. Крiм того, у
2005 роцi в IФКС НАН України створено окремий комп’ютерний клас iз до-
ступом до ресурсiв кластера, де читаються спецiальнi курси для студентiвНа-
цiонального унiверситету «Львiвська Полiтехнiка». Знову гостро постало пи-
тання про необхiднiсть наступної модернiзацiї кластера, спрямованої як на
покращення сервiсного забезпечення, так i на суттєве збiльшення його обчи-
слювальних можливостей.На той час мiй колега, з яким я починав займатися
iнститутським кластером, повнiстю зосередився на IТ-iндустрiї i став доволi
успiшним пiдприємцем. Натомiсть до команди приєднався Олег Фаренюк, з
яким ми обслуговуємо кластер донинi.
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Кластер IФКС в українському ґрiдi

За останнiх 15 рокiв яскраво прослiдковується свiтова тенденцiя укрупнення
суперкомп’ютерних центрiв, створення партнерських об’єднань. У серединi
2000-их набулиширокої популярностi ґрiд-технологiї, зокрема ґрiд-техноло-
гiя застосовується для моделювання та обробки даних в експериментах на
Великому адронному колайдерi. На фонi виникнення нових потужних кла-
стерiв в Українi, НАН України також пiдхопила цей тренд. У 2006 роцi Пре-
зидiя НАН України прийняла програму «Впровадження GRID-технологiй та
створення кластерiв в НАН України», що дозволило комплексно пiдiйти до
проблеми нарощування потужностей вже iснуючих в НАН України розра-
хункових кластерiв та створення нових кластерних систем. IФКС взяв участь
у цiй програмi, в рамках якої виникла можливiсть суттєво збiльшити обчи-
слювальнi ресурси iнституту, побудувавши ще один кластер iз 16-ма двопро-
цесорними 1-юнiтними (1U) вузлами на базi 64-розрядних двоядерних CPU
Intel Xeon 5130 2GHz та iз 4 ГБ оперативної пам’ятi на кожному.Пiд координу-
ючу машину був видiлений окремий сервер, а три вузли були задiянi пiд роз-
подiлену систему збереження даних, яка працювала пiд керуваннямфайлової
системи Lustre. Жорсткi диски в системi збереження даних були об’єднанi в
RAID-5.Ефективнийрозмiр сховища складав 5ТБ.Нацейраз обчислювальна
мережа мiж вузлами була органiзована через високошвидкiсну мережу Infini-
band 4x DDR, яка забезпечила пропускну здатнiсть порядку 8 Гбiт/с в обидва
боки одночасно.Сервiсною мережею слугувала мережаGigabit.Максимальна
сумарна продуктивнiсть нового кластера становила 512 ГФлопс, при тесто-
вiй продуктивностi близько 375 ГФлопс. Такi великi значення були досягнутi
завдяки якiсно новiй архiтектурi процесорiв (разом 64 процесорних ядра) i
швидкiй мережi.

Новий кластер спроектований набагато якiснiше. I це було пов’язано не
лише з досвiдом, набутим за попереднi роки, але й зi значними змiнами, що
вiдбулися в розвитку комп’ютерної технiки того часу. Зокрема цьому сприя-
ла поява багатоядерних процесорiв iз 64-розрядною архiтектурою за досту-
пною цiною, якi при цьому споживають суттєво менше електроенергiї, а про-
дуктивнiсть самих ядер, при тiй самiй частотi, стала помiтно вищою порiвня-
но з процесорами попереднього поколiння. Також на ринку були доступни-
ми недорогi високошвидкiснi мережевi рiшення типу Infiniband 4x DDR, якi
дозволяють ефективно виконувати масивнi паралельнi розрахунковi задачi
на багатьох вузлах. Адже мережа в кластерах завжди є вузьким мiсцем, яке
сповiльнює обчислення. Зменшення формфакторiв вузлiв до 1U дало можли-
вiсть без проблем розмiстити весь кластер разом iз системою збереження да-
них, мережевими комутаторами та блоком безперебiйного живлення в однiй
сервернiй шафi. Система вiдводу тепла зшафи i серверної кiмнати, як i в ста-
рому кластерi, забезпечувалася потужною витяжно-надувною вентиляцiєю,
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яка повнiстю дозволяла охолоджувати кластер у холодну пору року, а необхi-
дну температуру в лiтнiй сервернiй кiмнатi пiдтримував кондицiонер. Систе-
ма охолодження була створена на основi оригiнального проекту, стала бiльш
ефективною i з перегрiвом системних блокiв практично нiколи не виникало
проблем.Цьому сприяла сучасна внутрiшня вентиляцiйна система самих си-
стемних блокiв.

Значний прогрес також вiдбувся i в програмному забезпеченнi. Станом
на 2006 рiк з’явилася низка цiкавих нових рiшень, призначених для обслуго-
вування обчислювальних кластерiв.Ми звернули свою увагу на рiшення «все
в одному», серед яких найбiльш гнучким i зручним у використаннi виявив-
ся Rocks Cluster (http://www.rocksclusters.org). Rocks Cluster є добре скомпо-
нованою збiркою програм для побудови кластера i його керування з автома-
тизованою системою iнсталяцiї та можливiстю подальшої модифiкацiї про-
грамного забезпечення на кластерi.На основi Rocks Cluster був сформований
власний iнсталяцiйний дистрибутив,що включав у себе додатковi програми,
необхiднi для роботи кластера та потреб користувачiв. Rocks Cluster є похi-
дним вiд дистрибутивiв CentOS та RedHat Enterprise Linux, що, враховуючи
доволi якiсну пiдтримку даних дистрибутивiв, робить швидким i доступним
оновлення програм операцiйної системи. Пiсля встановлення Rocks Cluster
дистрибутива та проведення необхiдних налаштувань систем було швидко
отримано дiючий кластер. Слiд вiдзначити, що iз планувальника задач PBS
було перейдено на систему органiзацiї черг SGE. Як засiб паралелiзацiї почав
використовуватися пакет OpenMPI.

Кластер IФКС, побудований у 2006 роцi,
став доброю базою для подальших модернiзацiй.
Активна участь у програмах з розбудови, впрова-
дження та застосування ґрiд-технологiй в Українi
дозволяла потрохи нарощувати потужностi кла-
стера. Так, до 2010 року за рахунок переходу з
двоядерних процесорiв на чотириядернi кластер
IФКС став налiчувати 136 процесорних ядер i мав
максимальну теоретичну продуктивнiсть поряд-
ку 1 ТФлопс.Сховище даних розрослося до обсягу
12 ТБ.

До 2013 року потужнiсть кластера зросла ще в
2 рази за рахунок встановлення бiльш сучасних
вузлiв на базi 4-ядерної i 6-ядерної архiтектури.
При цьому загальна кiлькiсть вузлiв на кластерi
складала вже 30 одиниць, серед них: 25 вузлiв були
обчислювальними, 1 вузол керування i 4 вузли вiдведено пiд сховище даних.
Для цього було обладнано додаткову шафу. Таким чином, для обчислюваль-
них робiт стало доступно 220 процесорних ядер серверного класу Intel Xeon

http://www.rocksclusters.org
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iз частотою 2.0–2.67 ГГц.Оперативна пам’ять у розрахунку на одне ядро скла-
дала 2–4 ГГб (або 16–48 Гб на вузол), що достатньо для виконання широкого
класу задач. Практично всi обчислювальнi вузли кластера (окрiм двох) бу-
ли об’єднанi високошвидкiсною мережею Infiniband 4x DDR. Два обчислю-
вальних вузли не були пiд’єднанi до мережi Infiniband i призначалися виклю-
чно для послiдовних задач та задач, що виконуються на вiдеоприскорювачi
GPGPU nVidia M2050. Завдяки черговiй модернiзацiї системи збереження да-
них, вдалося збiльшити її обсяг до 34 ТБ.

Починаючи вiд 2014 року фiнансування за ґрiд-проектами суттєво скоро-
тилося i отримуванi кошти в основному витрачалися на пiдтримку та ремонт
iснуючого обладнання,щобуло також актуально, враховуючищо частина йо-
го почала вичерпувати свiй ресурс у зв’язку зфiзичним старiнням. Винятком
став 2018 рiк, коли було встановлено один дуальний вузол на базi 8-ядерних
процесорiв Intel Xeon 4110 2.10 GHz. I хоча це був лише один вузол, вiн додав
до теоретичної пiкової продуктивностi кластера до 25%.Адже такий вузолмi-
стить 16 сучасних процесорних ядер iз новими розширеними iнструкцiями,
що суттєво пришвидшують виконання операцiй.Уцьому контекстi особливо
яскраво виявляється важливiсть оновлення кластера.

Таким чином, станом на сьогоднi
кластер IФКС включає 236 процесор-
них ядер, якi сумарно можуть забез-
печувати максимальну продуктивнiсть
бiля 2.5 ТФлопс. Вiн входить до пер-
шої п’ятiрки найпотужнiших кластерiв
в Українi, всi з яких належать до iнсти-
тутiв НАН України. Перше мiсце впро-
довж понад 10 рокiв належить класте-
ру Iнституту кiбернетики НАН Украї-
ни, заявлена пiкова продуктивнiсть якого складає 30ТФлопс. Загалом в Укра-
їнi можна нарахувати близько двох десяткiв маленьких i бiльших кластерiв,
бiльшiсть iз яких пiд’єднанi до Українського нацiонального ґрiду (УНГ).

Кластер IФКС залишається активним учасником УНГ, де вiн вiдiграє
роль одного з ключових ґрiд-центрiв. Вiн формує основу Захiдного ґрiд-
центру УНГ та входить одночасно до українського сегменту Європей-
ської ґрiд-iнфраструктури (EGI), де зареєстрований пiд iменем ґрiд-сайту
UA_ICMP_ARC. На кластерi IФКС пiдтримуються вiртуальнi ґрiд-органiза-
цiї multiscale i moldyngrid, через якi користувачi українського ґрiду можуть
запускати свої задачi. Також сьогоднi проводиться робота з впровадження
технологiї хмарних обчислень на кластерi з метою подальшої його iнтеграцiї
в Об’єднану європейську хмару EGI.
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a) b) c)

Рис. 1. Iлюстрацiї комп’ютерного моделювання, виконаного методом мо-
лекулярної динамiки: a) моделювання процесу згортання молекул бiлка
[I. Omelyan, A. Kovalenko, J. Chem. Theory Comput., 2015]; b) водний розчин
функцiоналiзованих вуглецевих нанотрубок [M. Druchok, M. Lukšič, J. Mol.
Liq., 2018]; c) розчин молекул куркумiну в диметилсульфоксидi [J. Ilnytskyi,
T. Patsahan, O. Pizio, Condens. Matter Phys., 2017].

Кластер IФКС: науковi прiоритети

Упродовж усiх рокiв своєї роботи кластер IФКС iнтенсивно використовує-
ться для виконання великомасштабних розрахункiв, включаючи й тi, що ба-
зуються на паралельних алгоритмах за технологiями MPI та OpenMP. Серед
наукових прiоритетiв слiд видiлити дослiдження бiологiчних та бiохiмiчних
систем (розчини бiлкiв), складних молекул та функцiоналiзованих наноча-
стинок, нанотрубок, рiдкокристалiчних систем та iонних рiдин, рiдких мета-
лiв та їх розплавiв.При цьому використовуються як готовi програмнi пакети,
так i власнi програмнi розробки. Основна частина обчислювальних ресурсiв
задiюється на виконання задач комп’ютерного моделювання методами кван-
тової хiмiї, першопринципної молекулярної динамiки, класичної молекуляр-
ної та дисипативної динамiки, а також стохастичнихметодiв типуМонтеКар-
ло. Також на кластерi проводяться розрахунки, що базуються на рiзних тео-
рiях для об’єктiв фiзики конденсованої речовини, де необхiдно розв’язувати
складнi системи рiвнянь. Завдяки кластеру в iнститутi отримали нове дихан-
ня iснуючi теоретичнi пiдходи та виникли новi науковi напрямки.Щорiчно в
iнститутi публiкується кiлька десяткiв статей у високорейтингових свiтових
наукових виданнях, результати яких були отриманi за допомогою ресурсiв
кластера IФКС. Отриманi результати представляються на мiжнародних кон-
ференцiях. До роботи на кластерi активно залучається молодь. Окрiм того,
активно використовується для навчальних цiлей, проводяться заняття для
студентiв, на яких вони освоюють методи комп’ютерного моделювання i ма-
ють можливiсть вiдчути себе дослiдниками.
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Проблеми

Очевидно, порiвнюючи iз тим,що мають науковцi розвинених країн, кластер
IФКС важко назвати потужним, навiть з огляду на нечисленний колектив,
який працює пiд дахом нашого iнституту. Спiлкуючись iз закордонними ко-
легами, часто доводиться бачити спiвчутливi посмiшки, коли озвучуєш пара-
метри кластера IФКС.

Iншою проблемою, що належить до розряду хронiчних, є досить швидке
моральне i фiзичне старiння окремих складових кластера. З огляду на це не-
обхiдно постiйно оновлювати апаратну частину кластера, особливо його об-
слуговуючi iнфраструктурнi елементи. Тому вкрай важливим i актуальним є
питання фiнансового забезпечення таких завдань, зокрема в рамках держав-
них чи академiчних програм, нацiлених на розвиток i пiдтримку обчислю-
вальних ресурсiв у наукових та навчальних закладах України. Завдяки про-
грамам НАН України з iнформатизацiї та ґрiд-технологiй, до певної мiри, це
вдавалось робити впродовж тривалого часу. Але очевидно, що це далеко не
той масштаб, який необхiдний хоча б для пiдтримки вже досягнутого конку-
рентного рiвня серед дослiдницьких центрiв провiдних країн свiту.

I на завершення

Iсторiюобчислювального кластера IФКСможна однозначно вiднести до однi-
єї з «iсторiй успiху» Iнституту. Впродовж майже двадцяти рокiв пройдено
шлях вiд iдеї, яка мала присмак мрiї, i до її першої реалiзацiї, коли ще слово
«обчислювальний кластер» викликало асоцiацiї з неабияким науково-технi-
чним проривом, вiд першого досвiду паралельних розрахункiв i до сьогоднi-
шнього дня, коли обчислювальний кластер став навчальним посiбником для
студентiв. Усе це пiдтверджує, що початковий задум був вiрним та перспе-
ктивним, а сьогоднi цей напрямок потребує ще динамiчнiшого розвитку.



Дослiдження за Чорнобильською тематикою

Iгор Мриглод, Михайло Токарчук, Олександр Iванкiв

У нiч на 26 квiтня 1986 року трапилася подiя, яка залишила глибоку рану в
iсторiї України.Чорнобильська аварiя,що призвела до руйнування четверто-
го енергоблоку Чорнобильської АЕС, спричинила величезнi людськi втрати i
стала найбiльшою техногенною катастрофою двадцятого столiття. В довкiл-
ля було викинуто величезну кiлькiсть радiоактивних речовин; була небезпека
повторних вибухiв; ядерне паливо, що залишалося в реакторi, разом з iнши-
ми матерiалами, якi там перебували або ж використовувалися для локалiза-
цiї наслiдкiв аварiї, пiд впливом високої температури утворили кiлька рiзно-
видiв паливовмiсних матерiалiв, що були ранiше невiдомi. Проблеми ядер-
ної безпеки, ризики подальшого поширення радiонуклiдiв у повiтрi, водни-
мишляхами, їх мiграцiя у ґрунтах— усе це вимагало прийняття оперативних
та правильних рiшень, якi базувалися б на наукових прогнозах i висновках
експертiв.

Науковцi нашого колективу (на момент аварiї — Львiвського вiддiлення
статистичної фiзики IТФ АН УРСР) уже в першi мiсяцi пiсля аварiї включи-
лися в дослiдження процесiв, що вiдбувались у зруйнованому 4-му енерго-
блоцi, i вироблення вiдповiдних рекомендацiй. Вiдповiдно до Розпоряджен-
ня Президiї АН УРСР № 1546 вiд 30.07.1986 р. Львiвське вiддiлення IТФ АН
УРСР упродовж 1986–88 рокiв виконувало науково-дослiднi роботи за темою
«Дослiдження впливу опромiнення на фiзичнi властивостi конденсованих се-
редовищ» (наук. керiвник I.Р. Юхновський). Слiд визнати, однак, що в силу
обмежених ресурсiв ця тематика не розглядалася як прiоритетна. Найакту-
альнiшими на той час були дослiдження,що мали на метi вивчення факторiв
ядерного ризику та локалiзацiї поширення радiонуклiдiв.

Новий етап активностi iнституту в дослiдженнях за Чорнобильською те-
матикою розпочався на початку дев’яностих рокiв, коли утвердилася укра-
їнська державнiсть. На той час директор Iнституту академiк НАН України
I.Р. Юхновський був обраний народним депутатом України, вiн очолив Ко-
мiтет з питань науки i освiти Верховної Ради України та отримав можли-
вiсть глибшого ознайомлення з iнформацiєю про стан i рiвень наукового су-
проводу робiт на об’єктi «Укриття» ЧАЕС. Усвiдомлюючи, що проблема ця
довгострокова i далеко не вся iнформацiя є доступною для фахiвцiв iз на-
укових установ України, вiн зробив усе можливе, щоб роботи, пов’язанi з
об’єктом «Укриття», стали вiдкритiшими, публiчними i до їх виконання за-
лучалося якомога ширше коло українських фахiвцiв i дослiдникiв. У цей пе-
рiод I.Р.Юхновський, будучи такожДержавнимрадникомУкраїни та Головою

160



ДОСЛIДЖЕННЯ ЗА ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ ТЕМАТИКОЮ · 161

Колегiї з питань науково-технiчної полiтики Державної Думи України, а зго-
дом— першим вiце-прем’єр мiнiстром України, органiзовує низку публiчних
дискусiй та обговорень, присвячених ситуацiї в об’єктi «Укриття» i пробле-
мам Чорнобиля.

У травнi 1995 року за iнiцiативою I.Р. Юхновського створюється спiль-
ний вiддiл мiж Мiжгалузевим науково-технiчним центром (МНТЦ) «Укри-
ття» НАН України (ген. директор В.В. Токаревський) та IФКС НАН Украї-
ни— вiддiл теоретичних проблем фiзико-хiмiчних процесiв у радiоактивно-
мiстких середовищах. Завiдувачем вiддiлу призначено д.ф.-м.н. М.В. Токар-
чука.Це вiдкрило для спiвробiтникiв Iнституту можливiсть опрацювання ар-
хiвнихматерiалiв i глибшого ознайомлення з результатами попереднiх науко-
вих дослiджень. Стало зрозумiло, що масштаб дослiджень на об’єктi «Укри-
ття» явно недостатнiй, не всi аспекти необхiдного наукового супроводу охо-
пленi, а деякiпроблемине розглядаються взагалi.Наголос робився на ядернiй
компонентi проблеми, що було виправдано на початковiй фазi дослiджень, а
роботи, орiєнтованi на вивчення механiзмiв змiни властивостей паливовмi-
сних матерiалiв пiд впливом тривалого внутрiшнього самоопромiнення, що
важливо для вироблення довгострокового прогнозу щодо їх поведiнки, ма-
ли фрагментарний характер. Тому основними напрямками дiяльностi вiддiлу
стали дослiдження процесiв руйнування радiоактивних матерiалiв; процесiв
взаємодiї фрагментiв активної зони реактора, ядерної магми та ядерного пи-
лу з водою; вивчення процесiв радiолiзу води внаслiдок альфа-, бета-розпа-
дiв та гама-випромiнювання в системi «фрагменти активної зони — ядерна
магма— ядерний пил— вода»; дослiдження процесiв гiдратацiї, комплексо-
утворення та полiмеризацiї у водних розчинах радiоактивних елементiв; тео-
ретичнi дослiдження процесiв переносу та ядерних перетворень у реакторах
ВВЕР i РБМК в екстремальних умовах; дослiдження процесiв дифузiї, осмо-
су в системах «воднi розчини радiоактивних елементiв — глинистий ґрунт»
тощо. Через низку навколонаукових чинникiв (чи, як модно казати в таких
випадках, полiтичних) спiльний вiддiл довго не проiснував i наприкiнцi того
ж року був лiквiдований. Однак розпочатi роботи продовжували виконува-
тися уже в рамках тематики IФКСНАНУкраїни.Стосувалися вони, насампе-
ред, дослiджень взаємодiї паливовмiсних мас (ПВМ) iз водою i впливу цього
важливого чинника на стан об’єкта «Укриття». Окремi аспекти цiєї пробле-
ми вивчалися в 1997–2000 роках у рамках програми INTAS–Україна в прое-
ктi «Дослiдженняпроцесiв комплексоутворення та iонного транспорту у водi,
водних розчинах i воднево-зв’язаних системах iз метою вирiшення проблем
захисту навколишнього середовища,пов’язаних iз забрудненнямводи» (наук.
керiвник М.Ф. Головко).

Новий поштовх дослiдженням iз Чорнобильської тематики IФКС НАН
України одержав у 2000 роцi, коли розпочалися науково-дослiднi проекти
на замовлення МНТЦ «Укриття»НАН України (ген. директор О.О. Ключни-



162 · ДОСЛIДЖЕННЯ ЗА ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ ТЕМАТИКОЮ

ков). До виконання цих робiт була залучена бiльша кiлькiсть науковцiв IФКС
НАНУкраїни (понад 50 чол.). Так, у 2000–2002 роках було виконано три про-
екти: «Комп’ютерне та теоретичне моделювання фiзичних та хiмiчних про-
цесiв у системi «фрагменти активної зони — ЛПВМ — вода» об’єкта «Укри-
ття»: висновки, прогнози та рекомендацiї» (наук. керiвники М.В. Токарчук,
М.Ф. Головко, I.В. Стасюк), «Теоретичнi обґрунтування та експертна оцiнка
ефективностi використання магнiтних та електричних властивостей лавопо-
дiбних паливовмiсних матерiалiв у технологiях сепарацiї радiоактивних вiд-
ходiв об’єкта «Укриття» (наук. керiвники I.В. Стасюк та I.М.Мриглод) i «Ви-
вчення фiзико–хiмiчних властивостей адсорбцiйних матерiалiв i стабiлiзую-
чих полiмерних покриттiв паливовмiсних мас об’єкта «Укриття» (наук. ке-
рiвники М.В. Токарчук, М.Ф. Головко). Протягом 2002–2003 рокiв викону-
валися проекти: «Актуальнi фiзичнi проблеми поводження паливовмiсних
матерiалiв в об’єктi «Укриття»: моделювання властивостей i прогнознi оцiн-
ки» (наук. керiвник I.М. Мриглод) та «Теоретичне i комп’ютерне дослiджен-
ня основних факторiв руйнування ЛПВМ в ОУ: висновки, прогнози та реко-
мендацiї» (наук. керiвник М.В. Токарчук). У 2003–2004 роках спiвробiтники
iнституту брали участь у виконаннi проекту SIP FCMP 001 «Розробка роз-
рахунково-аналiтичної моделi поведiнки ПВМ» та проекту УНТЦ «Розроб-
ка сорбцiйно–бар’єрних матерiалiв на основi глинистої сировини для сорб-
цiї радiонуклiдiв». У 2005 р. в IФКС НАН України виконувалося два прое-
кти на замовлення вже Iнституту проблем безпеки атомних електростанцiй
НАНУкраїни (ген. директорО.О.Ключников): «Розробка i верифiкацiя окре-
мих складових прогнозної моделi поведiнки ПВМ в об’єктi «Укриття» (на-
ук. керiвник I.М. Мриглод) та «Комп’ютерне моделювання поведiнки ЛПВМ
при взаємодiї з атмосферою, водою, водними розчинами: механiзми взаємо-
дiї, сорбцiйно— бар’єрнi матерiали» (наук. керiвник М.В. Токарчук). Протя-
гом 2006–2008 рокiв у рамках цiльової програми Вiддiлення ядерної фiзики
та енергетики НАН України виконувалися проекти: «Дослiдження i моделю-
вання фiзичних властивостей паливовмiсних матерiалiв в об’єктi «Укриття»
(наук. керiвник I.М. Мриглод), «Дослiдження фiзико-хiмiчних властивостей
водних розчинiв та перебiгу процесiв деградацiї паливовмiсних матерiалiв в
умовах об’єкта «Укриття»:моделювання та прогнознi оцiнки» (наук. керiвник
I.М. Мриглод), «Моделювання поведiнки i прогнознi оцiнки для паливовмi-
сних матерiалiв об’єкта «Укриття» (наук. керiвник I.М.Мриглод).

Ознайомлення з архiвними матерiалами i спiлкування з працiвниками
МНТЦ «Укриття» дозволило встановити, що основним джерелом потенцiй-
ного виходу радiонуклiдiв у навколишнє середовище, а отже, i основним дже-
релом екологiчної небезпеки об’єкта «Укриття», є паливовмiснi матерiали
(ПВМ), якi перебувають у рiзних агрегатних станах та в рiзних модифiкацi-
ях.Основна частина ПВМ— це так званi лавоподiбнi паливомiстнiматерiали
(ЛПВМ), що є складним техногенним продуктом, який утворився в резуль-
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татi фiзико-хiмiчних процесiв на перших етапах перебiгу аварiї. Вiд момен-
ту аварiї ЛПВМ пройшли певну модифiкацiю i являють собою гетерогеннi
склоподiбнi маси з включеннями рiзної природи. Концентрацiя урану в ма-
трицi ЛПВМ складає до 10%. Дуже важливою була iнформацiя з дослiджень
О.В. Жидкова, з приходом якого до МНТЦ «Укриття» розпочався якiсно iн-
ший характер дослiджень поведiнки ПВМ в об’єктi «Укриття». Насамперед,
це стосувалося експериментальних дослiджень радiацiйної стiйкостiПВМ, їх
механiчних, електричних, дiелектричних i магнiтних властивостей, процесiв
окислення опромiненого ядерного палива та ЛПВМ i їх взаємодiї з водними
розчинами. Було проведено цiлу низку надзвичайно важливих та унiкаль-
них експериментiв iз метою встановлення ядерно-фiзико-хiмiчних характе-
ристик рiзних форм перебування ядерного палива в зруйнованому реакторi.
Одним iз важливих висновкiв експериментальних дослiджень стали данi про
те,що властивостi ЛПВМ iз часом змiнюються, посилюються процеси дегра-
дацiї та їхнього саморуйнування.

Практично в кожному примiщеннi об’єкта «Укриття» реєструвалася зна-
чна кiлькiсть пилу — дрiбнодисперсних частинок iз розмiрами вiд кiлькох
десяткiв до сотень мiкрон. Ця пилюка мiстила в собi радiоактивнi елементи
i розглядалася як одне з джерел радiацiйної небезпеки, зокрема при гiпоте-
тичному руйнуваннi об’єкта «Укриття». Окрiм того, цей пил, перебуваючи
в повiтрянiй атмосферi об’єкта «Укриття», виносився за його межi як через
вентиляцiйну систему, так i через отвори в конструкцiях. Для боротьби з ци-
мипроцесами в 90-х роках встановлювалися певнi системипилопригнiчення,
проводився вiдповiдний монiторинг.У групiО.В.Жидкова були одержанi но-
вi данiщодо процесiв генерування ядерного пилу субмiкронних розмiрiв (вiд
десяткiв нанометрiв до кiлькох мiкрон) поверхнею ЛПВМ при їх взаємодiї з
атмосферою. Зокрема встановлено, що частинки ядерного пилу ЛПВМ зна-
чно меншi за пиловi частинки опромiненого ядерного палива. Була дослiдже-
на структура пилових частинок, вивчено явище спонтанного пилоутворення
поверхнями ЛПВМ, що, як виявилось, зв’язане iз суттєвою роллю електри-
чних полiв поблизу поверхнiЛПВМ.Цi результати потребували окремого до-
слiдження.

Дуже важливим фактором змiни стану об’єкта «Укриття» була вода, що
накопичувалася на його нижнiх рiвнях.Фактично мова йде про воднi розчи-
ни, якi мiстять солi радiоактивних елементiв: урану, плутонiю, америцiю, то-
що.Оцiнки показали,що за рахунок конденсацiї вологи в об’єктi «Укриття» з
повiтря могло надходити понад тисячу кубометрiв води за рiк. Взаємодiючи з
ПВМ, ця вода розчиняла в собi деякi солi радiоактивних елементiв i виносила
їх на нижнi рiвнi об’єкта «Укриття» .

У зв’язку з вищенаведеними фактами виокремлено основнi ризики i не-
безпеки, якi розглядалися на той час.

Ядерну небезпеку об’єкта «Укриття» визначали: кiлькiсть палива в кожно-
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му iз примiщень, геометрiя його розташування, макроскопiчнi властивостi
ПВМ, умови його перебування, зокрема наявнiстю води. Виконанi вже в пер-
шi роки пiсля аварiї оцiнки та експериментальнi вимiри ефективного коефi-
цiєнта розмноження нейтронiв в об’єктi «Укриття» дозволяли стверджувати,
що питання ядерної небезпеки на початку 2000-их вийшли з розряду прiори-
тетних, хоча й вимагали постiйного монiторингу.

Радiацiйну i екологiчну небезпеку об’єкта «Укриття» визначала низка фа-
кторiв. При її оцiнцi слiд було враховувати, з одного боку, фiзико-хiмiчний
станПВМта динамiкуйого змiни.З iншого боку, визначальна роль вiдводила-
ся питанню про стан будiвель об’єкта «Укриття», можливостi i якостi iзоляцiї
внутрiшнiх примiщень вiд зовнiшнього середовища, зокрема рiвень потен-
цiйного обмiну iз зовнiшнiм середовищем через повiтрянi та водянiшляхи.

Як один iз потенцiйних чинникiв радiацiйної небезпеки розглядався про-
цесформування iпоширення дрiбнодисперсної радiоактивної пилюки, яка не
могла бути нейтралiзована (особливо субмiкронна її фракцiя) iснуючими в
об’єктi «Укриття» методами i виносилася повiтряними потоками (в тому чи-
слi й вентиляцiйними каналами) поза межi об’єкта «Укриття». Особливiсть
динамiки субмiкронного пилу полягає в тому, що вiн може поширюватися
на сотнi i тисячi кiлометрiв до моменту свого осiдання. Основним джерелом
формування субмiкронних пилових часток виступає процес спонтанного пи-
лоутворення з поверхнi ЛПВМ при взаємодiї з повiтрям та водою. Таким чи-
ном, питання про стiйкiсть ЛПВМ набуло прiоритетного значення, оскiльки
саме цей фактор визначатиме iнтенсивнiсть пилоутворення у майбутньому.

Iнша обставина, яка спонукала до бiльш iнтенсивних дослiджень власти-
востей субмiкронних частинок iз радiоактивними елементами у водному се-
редовищi, пов’язана зi встановленням факту їх значного впливу на локальнi
хiмiчнi властивостi через ефекти гiдролiзу, що призводить до змiни конфор-
мацiйних властивостей бiологiчно активних молекул i пояснює механiзм не
радiацiйної, а токсичної дiї таких частинок.

За даними експериментальних спостережень в об’єктi «Укриття» з часом
вiдбувається деградацiя ЛПВМ, видимим наслiдком якої є самовiльна фра-
гментацiя скупчень ЛПВМ на дрiбнiшi частини, а зумовлений цим рiст ефе-
ктивної поверхнi спричиняє рiст iнтенсивностi пилоутворення. Ще одним
джерелом формування дрiбнодисперсного пилу в формi радiоактивних ае-
розолiв була тривала дiя процесiв окислення, свелiнгу та внутрiшнього само-
опромiнення.

Воднi розчини солей урану, плутонiю, америцiю, стронцiю та iнших ра-
дiоактивних елементiв утворюються внаслiдок взаємодiї фрагментiв актив-
ної зони реактора, ЛПВМ i ядерного пилу з природною (атмосфернi опади),
конденсатною та техногенною водою.Фактор води важливий як з точки зору
ядерної, так i екологiчної безпеки. Перший аспект цiєї проблеми пов’язаний,
зокрема, iз утворенням i накопиченням осадiв та донних вiдкладiв iз висо-
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ким вмiстом радiоактивних елементiв. З iншої боку, загальний обсяг виходу
водних розчинiв радiоактивних елементiв за межi об’єкта «Укриття» складав
вiд кiлькох сотень до тисячi кубометрiв на рiк.

Беручи до уваги цi основнi фактори небезпеки об’єкта «Укриття», за ре-
зультатами дослiджень в IФКС НАН України було одержано великий масив
даних,що стосуються властивостей ЛПВМ об’єкта «Укриття», розумiння ме-
ханiзмiв їх руйнування, поведiнки ЛПВМ при взаємодiї з водою, механiзмiв
генерацiї радiоактивного дрiбнодисперсного пилу на поверхнi ЛПВМ та ди-
намiки його поширення.Серед основних результатiв можна виокремити такi.

Вказано на важливу роль води в об’єктi «Укриття». Отриманi результа-
ти дозволили встановитинизку чинникiв (вилуговування радiонуклiдiв, ком-
плексоутворення у водних розчинах i осади, деструктивну роль при взаємодiї
з поверхнеюЛПВМ, адсорбцiйнi явища тощо), якi необхiдно враховувати при
побудовi прогнозної моделi i проведеннi монiторингу в об’єктi. Роль води по-
силюється iз врахуванням молекулярно-фiльтрацiйних властивостей ЛПВМ.

Запропоновано та апробовано методику розрахунку динамiки субмi-
кронного пилу в повiтряному середовищi. Розроблено вiдповiднi алгоритми
i програми, придатнi для отримання довгострокових прогнозiв. Показано,
що субмiкроннi пиловi частки до моменту свого осiдання можуть зависати
в атмосферi на роки i мiгрувати на вiдстанi тисяч кiлометрiв.

Проведено комплекс дослiджень iз вивчення механiзмiв спонтанної гене-
рацiї субмiкронних частинок iз поверхнi ЛПВМ. У рамках моделi комiрко-
вого автомата дослiджено процеси саморуйнування твердих матерiалiв, що
мiстять у собi радiоактивне паливо. Отримано ряд характеристик для опису
шорсткостi поверхнi матерiалу та динамiки деградацiї поверхнi. В рамках та-
кого пiдходу вдалося вiдтворити експериментально отриманi гiстограми роз-
подiлу пилових частинок за розмiрами i пояснити основнi їхнi особливостi.
Вказано на фактори ризику, що пов’язанi з можливiстю об’ємного саморуй-
нування ЛПВМ та обумовленого цим рiзкого зростання iнтенсивностi пило-
генерацiї.

Проведено попереднi дослiдження стабiльностi ЛПВМ, що враховують
фактор внутрiшнього самоопромiнення цих матерiалiв. Проаналiзовано
основнi причини i механiзми деградацiї ЛПВМ.Отримано оцiнки часу до по-
чатку спонтанного об’ємного саморуйнування цих матерiалiв, якi показують,
що попереднi прогнози були завищенi на кiлька порядкiв — iнтенсивнiсть
процесiв саморуйнування ЛПВМ сильно зростатиме уже в найближчi роки.

Розроблено та апробовано кiлька моделейЛПВМ, якi дозволяють поясни-
ти їхнi основнi фiзичнi властивостi, що спостерiгаються експериментально,
зокрема дiелектричнi,магнiтнi та механiчнi.Цiмоделi враховують фактор ра-
дiацiйного дефектоутворення як основну причину змiни цих властивостей.
На цiй основiможе будуватися комплексна модель поведiнкиПВМ, придатна
для довготермiнового прогнозування.
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Запропоновано кiлька нових перспективних пiдходiв до розв’язання пи-
тань монiторингу стану ПВМ i вирiшення технологiчних питань, а саме: мо-
нiторинг концентрацiї та розподiлу субмiкронних пилових часток в об’єктi
«Укриття» на основi оптичних дифракцiйних методiв, контрольованого ви-
луговування радiоактивних елементiв лужними водними розчинами, мето-
дики покращення ефективностi схем пиловловлювання, використання ефе-
ктивних сорбцiйних матерiалiв, синтезованих на основi модифiкованої при-
родної карбонатовмiсної глиниЯнiвського родовища (Львiвська область) для
вилучення радiонуклiдiв iз їхнiх водних розчинiв тощо.

Все це привело до нового розумiння основних процесiв,що вiдбуваються
в об’єктi «Укриття», i висвiтлило новi проблеми, якi потребують нагального
вирiшення для перетворення цього об’єкта в ядерно- та екологiчно безпечну
систему, наблизило до створення реальної прогнозної фiзичної моделi пове-
дiнкиПВМ,що є вкрай актуальним для прийняття адекватних технологiчних
рiшень.

Упродовж всього часу IФКСНАНУкраїни такожпроводив значну просвi-
тницьку та науково–органiзацiйну дiяльнiсть, пов’язану з Чорнобильською
проблематикою. Так, у 1996 роцi Iнститут за пiдтримкиМiнiстерства екологiї
та ядерної безпеки України,Мiжнародного фонду «Вiдродження» та Мiжна-
родного наукового фонду органiзував i провiв у Львовi Мiжнародну робочу
нараду «Воднi розчини: проблеми радiоактивного забруднення» i за її мате-
рiалами у 1997 роцi випустив спецiальний номер журналу «Condensed Matter
Physics». У 2001 роцi Iнститут спiльно з МНТЦ «Укриття» НАН України ор-
ганiзував Чорнобильськi читання (Львiв — Чорнобиль — Київ) та Круглий
стiл у Комiтетi з питань науки та освiти Верховної РадиУкраїни, присвячений
актуальним проблемам Чорнобиля за участю народних депутатiв, представ-
никiв мiнiстерств та наукових установ. У 2006 роцi також спiльно з МНТЦ
«Укриття» Iнститут органiзував III Чорнобильськi читання «Фiзико-хiмiчнi
процеси в об’єктi «Укриття»: 20 рокiв пiсля аварiї».

Широкопланова дiяльнiсть IФКС НАН України у вирiшеннi проблем в
об’єктi «Укриття» наЧАЕСразом iз партнерами з рiзних наукових установ за-
безпечила створення потужного колективу науковцiв для комплексного ви-
рiшення проблеми, стимулювала проведення низки важливих експеримен-
тiв, що дозволили встановити ядерно-фiзико-хiмiчнi характеристики рiзних
форм перебування ядерного палива в зруйнованому блоцi та виробити ре-
комендацiї щодо поводження з ними на рiзних етапах перетворення об’єкта
«Укриття» в екологiчно безпечну систему.

Загалом за Чорнобильською тематикою працiвниками Iнституту опублi-
ковано понад 60 статей у мiжнародних та українських журналах та 10 звiтiв
про виконання НДР загальним обсягом понад 2200 сторiнок.



Про прикладнi дослiдження в IФКС НАН
України: розпiзнавання образiв, захист i
кодування iнформацiї, кольороподiл

Михайло Шовгенюк , Олександр Iванкiв

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України— наукова устано-
ва фундаментального профiлю, головним напрямком дослiджень якої є тео-
рiя конденсованої речовини. Цiла низка отриманих тут результатiв знайшли
прикладне застосування, пiдтверджуючи вiдомий вислiв: «Немає нiчого пра-
ктичнiшого за хорошу теорiю». У тематицi Iнституту впродовж багатьох де-
сяткiв рокiв особливо видiлявся напрямок, що має виразне iнновацiйне зна-
чення. Привнiс його до Iнституту М.В. Шовгенюк11, який пiсля закiнчення
в 1993 роцi докторантури (Iнститут теоретичної фiзики АН УРСР, Львiв-
ське вiддiлення статистичної фiзики, науковi консультанти I.Р. Юхновський
та Я.О. Довгий), розпочав свою працю в Iнститутi. В колi його iнтересiв, зу-
мовлених попереднiм досвiдом, були теоретична фiзика, проблеми фiзичної
оптики та полiграфiї. Такий симбiоз i визначив особливiсть наукового на-
прямку— методи оптичного розпiзнавання образiв, цифрової обробки iн-
формацiї, кольороподiлу та друку кольоровими фарбами, захисту, кодування
i декодування iнформацiї.

Теоретичнi методи розпiзнавання образiв i захист iнформацiї

Вiд початку 2000-их в Iнститутiрозвивалася теорiя дробовогофур’є-перетво-
рення на основiметоду розподiлу сигналiв, яка вiдкривала цiкавiможливостi
для створення принципово нових методiв i систем оптичної обробки iнфор-
мацiї.На основi цiєї теорiї для задач розпiзнавання образiв розроблено опти-
чну систему узагальненого корелятора спiльного дробового фур’є-перетво-
рення еталонного та дослiджуваного зображень. Система давала можливiсть
записувати висококонтрастну iнтерференцiйну картину оптично сумiщених
зображень у довiльнiй площинi згаданого перетворення, а запропонована ко-
реляцiйна схема розпiзнавання образiв дозволила суттєво пiдвищити надiй-
нiсть iдентифiкацiї зображень.

Згодом розроблено новi методи цифрової обробки зображень на основi
дискретного перетворення Адамара, якi були ефективно використанi в су-
часних технологiях захисту цiнних паперiв i документiв. На основi ортого-

1125 липня 2019 року, коли книга готувалася до друку, вiдiйшов у вiчнiсть доктор фiзико-
математичних наук Михайло Васильович Шовгенюк.
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нальних матриць Адамара запропоновано методи та алгоритми кодування
зображень, введено принципово новий тип графiчного елемента захисту цiн-
нихпаперiв,що складається iз кодованого зображення та вiдповiдного ключа,
виготовлених за допомогою спецiалiзованої комп’ютерної програми «Графi-
Код4». Перевагою цього способу кодування графiчного зображення є абсо-
лютна вiзуальна невпiзнаванiсть закодованого зображення, велика кiлькiсть
рiзних ключiв для розкодування, можливiсть розкодування зображення ви-
сокої роздiльної здатностi з мiнiмальними шумами, а також надiйнiсть iден-
тифiкацiї та високий рiвень захисту. Отриманi за цими дослiдженнями ре-
зультати в 2007 роцi стали основою для промислового освоєння спецiалiзо-
ваного програмного забезпечення та впровадження нової технологiї захисту
цiнних паперiв на державному пiдприємствi iз виготовлення цiнних паперiв
Полiграфiчний комбiнат «Україна» та вНацiональному банкуУкраїни.Техно-
логiя оптичного захисту цiнних паперiв захищена патентами, її демонструва-
ли на виставках в Українi, США та Нiмеччинi.

В Iнститутi також запропоновано новий метод кодування зображень на
основi дискретного перетворення Хартлi. Цей метод має суттєвi переваги
порiвняно з iншими вiдомими методами дискретного фур’є-перетворення.
Новий метод двовимiрного 2D-кодування оптичної iнформацiї дозволяє
виконувати дiйсне перетворення зображення при iнтенсивностi кожного
пiкселя оригiналу цифрового зображення без жодних обмежень вiдносно
формату (розмiрностi) зображення i його роздiльної здатностi. Окрiм цього,
iнформацiя для 2D-кодування зображення може мiстити як данi про пiвтони
за рiвнем градацiй, так i текстову, графiчну та колiрну складовi.Новий метод
2D-кодування зображення дозволяє виконувати теоретично точне пере-
творення зображення i отримати в просторово-частотнiй областi повний
розклад зображення як за додатнiми, так i за вiд’ємними просторовими
частотами, що забезпечує збереження всiєї iнформацiї про зображення. В
результатi оберненого перетворення Хартлi просторово-частотного обра-
зу кодованого зображення отримується повне вiдновлення зображення
оригiналу з високою роздiльною здатнiстю та мiнiмальними втратами iн-
тенсивностi окремих пiкселiв, якi обумовленi точнiстю виконання прямого i
оберненого перетворення Хартлi.Новий метод 2D-кодування зображення на
основi перетворення Хартлi дозволив технологiчно реалiзувати метод коду-
вання зображення iз персональним ключем, що створює сприятливi умови
для надiйної системи захисту конфiденцiйної iнформацiї вiд несанкцiо-
нованого доступу. Ключ мiстить мiнiмальний (менше 1%) обсяг цифрової
iнформацiї про вихiдне зображення оригiналу, формується в процесi ко-
дування зображення i передається окремим каналом зв’язку. Без ключа
теоретично неможливо вiдновити iз закодованого зображення оригiнал.
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Новий спосiб кольороподiлу i кольоровий друк

Наступним етапом розвитку методiв цифрової обробки кольорового зобра-
ження в IФКС НАН України стала розробка та впровадження нової iннова-
цiйної технологiї кольорового друку ICaS–ColorPrint®, яка базується на прин-
ципово новiй теоретичнiй моделi синтезу кольорiв на вiдбитку— кожна то-
чка (пiксель) кольорового зображення друкується лише двома кольоровими
i чорною фарбами. Технологiя не має аналогiв у свiтовiй практицi виготовле-
ння iлюстрованої друкованої продукцiї.

В основi всiх дотепер поширених технологiй кольорового друку трьома
кольоровими (голубою, пурпурною, жовтою) i чорною фарбами вже напе-
ред закладено принцип максимального використання кольорових друкар-
ських фарб. Як не дивно, використання третьої кольорової фарби зовсiм не
обов’язкове i не суперечить фiзичнiй теорiї трьох основних кольорiв Дж.Ма-
ксвела. Всi кольори зображення оригiналу фiзично реально синтезувати дво-
ма кольоровими та чорноюфарбами.Уцiй технологiї особливо проявляється
унiкальний ефект чорної фарби (при наявностi кольорових), за якого всi ко-
льори зображеннянемовоживають.Цевiдкриваєновiможливостi дляпокра-
щення якостi кольорового друку, особливо складних оригiналiв мистецьких
творiв.

Уся сукупнiсть методiв цифрової обробки видавничого оригiналу здiй-
снюється в новому колiрному просторi ICaS, в якому кожний колiр оригiна-
лу описується ахроматичною I та двома хроматичними C i S координатами.
В цьому просторi записуються рiвняння для хроматичних координат C i S
кольорiв оригiналу i друкарських фарб на вiдбитку. Встановлено, що вiдомi
колiрнi простори, зокрема вживанi в телебаченнi, цифровiй фотографiї та iн-
ших технiчних дiлянках використання кольору, при виконаннi умови ортого-
нальностi колiрних координат зводяться до колiрного простору ICaS.

У колiрному просторi ICaS кольорове зображення оригiналу може бути
представлене у виглядi своєрiдного колiрного дерева, стовбуром якого висту-
пає ахроматична вiсь кольорiв вiд точки чорного кольору в основi до вершини
в точцi бiлого кольору. На гiлках такого дерева знаходяться всi кольори ори-
гiналу, положення яких визначається хроматичними координатами C i S, якi
розмiщенi на замкненому колiрному крузi (вперше вiдкрив I.Ньютон).Уцьо-
му просторi кольори друкарських фарб задаються базовими векторами, для
визначення яких необхiдна мiнiмальна кiлькiсть даних. Взаємозв’язок мiж
колiрними координатами кольорiв оригiналу i друкарських фарб описує си-
стема автотипних рiвнянь, для яких вперше отримано аналiтичнi розв’язки,
що дозволяють для кожної точки (пiкселя) цифрового зображення розрахо-
вувати мiнiмальну кiлькiсть двох кольорових i чорної фарб (необхiднi для ко-
лориметрично точного кольоровiдтворення оригiналу на паперi). Зауважимо
також, що однiєю iз вимог сучасних стандартiв до якостi кольорових зобра-
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жень, яка залишається особливо актуальною при друку складних оригiналiв,
є обмеження товщини фарб не бiльше, нiж у три шари, яка автоматично ви-
конується в колiрному просторi ICaS.

Практична цiннiсть технологiї ICaS–ColorPrint® полягає в тому, що при
реальному друцi досягається значна економiя кольорових фарб (понад
50%), що для цифрового друку дає значний економiчний ефект i забез-
печує стабiльнi та оптимальнi умови для кольорового друку. Свiтовий
ринок друкарських фарб i тонерiв на сьогоднi оцiнюється в сотнi мiльярдiв
доларiв США, тому за впровадженням нової iнформацiйної технологiї ICaS–
ColorPrint® цифрового кольорового друку для видавничої-полiграфiчної
галузi є великi перспективи.

Ще одним кроком стала розробка програмного забезпечення для пра-
ктичного використання нової технологiї кольорового друку. Створено пакет
конкурентоспроможного програмного забезпечення, до якого входить базо-
ва програма кольороподiлу зображення. Цей науково-технiчний продукт є
винятково українським i може складати гiдну конкуренцiю загальновжива-
ному сьогоднi графiчному редактору Adobe Photoshop.

Для синтезу кольорового зображення на основi кольороподiлених зобра-
жень за новою технологiєю ICaS–ColorPrint® у 2014 роцi розроблена також
програма ICaS–Color Synthesis. Iнформацiйна технологiя синтезу кольорово-
го зображення дозволяє кiлькiсно оцiнити рiвень i вiдповiднiсть до вимог но-
вого стандарту ISO 12647-2:2013 сучасних технологiй додрукарської пiдготов-
ки кольорових оригiналiв до друку i запропонувати для виробництва iнфор-
мацiйну технологiю ICaS–ColorPrint®, яка за своїми характеристиками пере-
вершує вимоги цього нового стандарту щодо якостi кольоровiдтворення на
вiдбитку за мiнiмальної кiлькостi кольорових фарб. Програма дозволяє го-
тувати у виробничих умовах цифровi файли друку для прямого виводу ко-
льороподiлених зображень на друкарську форму та повноколiрного синтезу
зображення цифрового друку. Розроблено новiметоди цифрової обробки ко-
льорового зображення для кiлькiсної оцiнки максимального накладання ко-
льорових i чорної фарб у темних дiлянках на вiдбитку та гамма-корекцiї (до-
давання та вiднiмання) кольорових фарб на стадiї додрукарської пiдготовки
форм.

Розроблено також програму ICaS–Color Inks Gamut,що виконує обробку
та аналiз колiрних даних, рекомендованих стандартизованих умов i резуль-
татiв експериментальних вимiрювань кольорiв фарб в умовах виробництва.
Ця програма дозволяє отримати чисельнi значення базових векторiв кольо-
рiв фарб i визначити показник нелiнiйностi друкарського процесу. В програ-
мi IСaS CMYK-Correction на основi моделi iзохромМанселла реалiзовано ал-
горитми програмного пошуку i корекцiї кольорiв оригiналу для кожної ко-
льорової фарби i ахроматичної шкали нейтрально-сiрих кольорiв для чорної
фарби.
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Рис. 1. Книги, кольоровi iлюстрацiї в яких надрукованi за технологiєю ICaS–
ColorPrint: Василь Пилип’юк. Свiтлопис моєї душi. Ювiлейний фотоальбом
вибраних свiтлин. — Львiв: Свiтло й тiнь, 2014. — 72 с.; Юхновський. Фото-
альбом. — Львiв: IФКС НАН України, 2015. — 120 с.

Авторськi права на всi етапи створеної технологiї ICaS–ColorPrint® за-
хищенi, проведена державна реєстрацiя в Українi товарного знаку ICaS–
ColorPrint. Запропонована технологiя була представлена в експозицiї науко-
вих установ НАН України на двох Мiжнародних форумах Innovation Market,
Київ, 2016–2017 рр.

Кольороподiл i вивiд зображення на екран свiтлодiодного дисплея

Не менш привабливою виявилася iдея щодо розробки нового принципу ко-
льороподiлу зображення при його виводi на екран свiтлодiодного дисплея,
кожний пiксель якого складається з бiлого i трьох кольорових субпiкселiв.
На першому етапi успiшно реалiзовано схему роздiлення довiльного кольору
на два основнi та бiлий кольори. Такий принцип кольороподiлу зображення
базується на фiзiологiчнiй моделi колiрного зору людини, яка якнайповнiше
вiдображає фундаментальнi механiзми складних процесiв обробки колiрної
iнформацiї та iдентифiкацiї кольорiв у корi головного мозку. Для оцiнки ефе-
ктивностi використання нового принципу кольороподiлу проведено аналiз
кольороподiлених зображень для певних наборiв типових кольорiв, що син-
тезувалися бiлим i двома основними кольорами, та виконано порiвняння з
традицiйною технологiєю кольороподiлу. Показано, що новий принцип ко-
льороподiлу реалiзується за менших яскравостей кольорових субпiкселiв,що
важливо для вирiшення проблеми перевантаження кольорових субпiкселiв
LED-дисплеїв. При цьому досягається висока якiсть вiдтворення на екранi
кольорового зображення, а економiя у використаннi електроенергiї може ся-
гати до 15–20%,що важливо для багатьох застосувань.
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Спiльно з Науково-дослiдною лабораторiєю «Центр випробувань i дiа-
гностики напiвпровiдникових джерел свiтла та освiтлювальних систем на їх
основi» Iнституту фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН Укра-
їни у 2019 роцi проведено дослiдження технологiчних умов виводу на екран
LED-дисплея кольорового зображення двома кольорами i бiлим свiтлом, що
мало на метi визначити i порiвняти фiзичнi характеристики кольорiв, синте-
зованих за обома технологiями— новою та традицiйною. Експериментально
пiдтверджено, що при використаннi нового принципу кольороподiлу синте-
зуються iдентичнi кольори, а також те,що вивiд на екран LED-дисплея зобра-
ження довiльного кольору лише двома кольорами i бiлим свiтлом забезпечує
умови синтезу кольорового зображення високої якостi без жодних втрат ко-
лiрної iнформацiї. Дослiдження у цьому напрямi тривають. Зауважимо, що
за останнi 20 рокiв подано понад 800 патентiв на способи та вдосконалення
структури 4-субпiксельних WRGB дисплеїв, якi нинi використовуються. Це
рекордна кiлькiсть патентiв, яка вiдображає надзвичайну актуальнiсть про-
блеми виводу на екран дисплея якiсного кольорового зображення за умов
економного енергоспоживання. Першi результати свiдчать, що новий прин-
цип кольороподiлу зображення, який базується на моделi Х’юбела, вiдкриває
цiкавi перспективи для вирiшення iснуючих проблем.



IФКСНАН України в iсторико-науковому та
суспiльному контекстах

Ярослав Iльницький

Упродовж усiєї iсторiї людства науковцi не лише виступали генераторами
нових знань про природу, людину i суспiльство, але й докладали максимум
зусиль, щоби цi знання були правильно сприйнятi, належно засвоєнi й зна-
ходили вiдповiднi нiшi для практичних застосувань для загального суспiль-
ного блага. Це завдання далеко непросте, оскiльки, як правило, передбачає
обмеження в такому спiлкуваннi понятiйним апаратом. Вiн є зрозумiлим ко-
легам з iнших наук або ж представникам ненаукових професiй i є, водночас,
неодмiнною i важливоюфункцiєюфундаментальної науки, яка фiнансується,
як правило, коштом платникiв податкiв. Часто при цьому доводиться вико-
ристовувати мову порiвнянь i спрощених аналогiй задля забезпечення нале-
жного рiвня розумiння.

З iншого боку, популяризацiя науки не допускає надмiрних спрощень iз
пiдмiною наукових тверджень на популярнi гасла i тому є радше мистецтвом,
цiннiсть якого ще й у тому, що: по-перше, наукова iдея вiдточується i позбу-
вається зайвих нашарувань (на цьому аспектi, зокрема, наголошував амери-
канський фiзик Рiчард Фейнман); по-друге, наукова спiльнота уникає свого
роду герметизацiї у вузькому колi своїх iнтересiв i задач та небезпеки пере-
творитися в «рiч у собi»; i, по-третє, формується суспiльне розумiння (social
awareness) важливостi i необхiдностi наукових дослiджень у повсякденному
життi, а прогрес у нових технологiях асоцiюється з конкретними людьми, якi
живуть у тому ж мiстi i часто потребують суспiльного захисту в комерцiйно
орiєнтованому суспiльствi.

Усвiдомлюючи цi аспекти, спiвробiтники IФКСНАНУкраїни, як соцiаль-
но-активнi громадяни, традицiйно залученi до рiзних форм поширення та
популяризацiї наукових знань (лекцiї, семiнари, круглi столи, iнтерв’ю в за-
собах масової iнформацiї, публiкацiї в пресi) як серед колег-науковцiв, так i
серед широкої громадськостi. Не претендуючи на вичерпнiсть i повноту ви-
кладу, у цьому роздiлi подаємо радше репрезентативну добiрку iз iсторико-
наукової та суспiльно-популярної дiяльностi Iнституту та його окремих пра-
цiвникiв протягом останнiх рокiв.

Iсторико-науковий аспект науки

Важливим суспiльним аспектом наукової дiяльностi є популяризацiя дося-
гнень i вшанування визначних науковцiв минулого, у нашому випадку— тих,
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хто жили i працювали в рiзний час у Львовi або ж суттєво доклались до ста-
новлення i розвоюнауки в регiонi. Така робота має декiлька важливих страте-
гiчних цiлей: формує вiдчуття iсторичної тяглостi наукових шкiл i традицiй;
звертає погляди молодих людей в бiк наукової дiяльностi; пiдкреслює iмiдж
Львова як європейського мiста науки i культури, сприяючи iнвестицiям, роз-
витку туризму та роблячи мiсто привабливим для проведення в ньому нау-
кових зiбрань свiтового рiвня.

Iсторико-наукову дiяльнiсть спiвробiтники IФКС ведуть, починаючи з
1990-х рокiв. Це, зокрема, статтi Юрiя Головача про життєвий та науковий
шлях низки фiзикiв — дiйсних членiв НТШ та Романа Ґайди зi спiвавтора-
ми про нашого спiввiтчизника-фiзика Iвана Пулюя (обидвi в збiрнику нари-
сiв «Аксiоми для нащадкiв», Львiв: Каменяр, 1991); стаття Лонгiна Лисецько-
го, Андрiя Трохимчука та Василя Шендеровського пiд назвою «Кристали, за
якими майбутнє: до 150-рiччя вiдкриття рiдких кристалiв: внесок львiвських
фiзикiв» («Свiтогляд» № 6 за 2001 р.). Ця дiяльнiсть не переривалась з огля-
ду на активне членство спiвробiтникiв IФКС уКомiсiї фiзикиНТШ.Останнiм
часом багато в напрямку вшанування пам’ятi наших вчених-землякiв зробле-
но завдяки програмi Львiвської мiської ради «Львiв науковий», в iнiцiюваннi
якої важливу роль вiдiграла низка спiвробiтникiв IФКС. Як результат, на бу-
динках, де мешкали чи працювали визначнi вченi (Марiан Смолуховський,
Стефан Банах, Станiслав Улям, Рудольф Вайгль та Юлiуш Планер), були роз-
мiщенi iнформацiйнi пам’ятнi таблицi, а спiвробiтник Iнституту Андрiй Тро-
химчук взяв участь у телеефiрiЛОДТРК з питань наукової спадщини («Спад-
щина», 13.12.2015).

Iншою формою вшанування доробку вчених минулого є проведення на-
укових зiбрань на їх честь. В цьому аспектi Iнститут регулярно виступає
iнiцiатором i (спiв)органiзатором мiжнародних конференцiй, зокрема, серiї
«Statistical Physics: Modern Trends and Applications», у 2009 i 2019 роках —
до 100- i 110-рiччя вiд дня народження академiка Миколи Боголюбова, а у
2012 р. — з нагоди 140-рiччя вiд дня народження проф. Марiана Смолухов-
ського. Вiдбулись також три знаковi для Львова науковi майстернi «Planer-
Smoluchowski Soft Matter Workshop» (2009 та 2011 рр.) та «Ulam Computer Si-
mulations Workshop» (2017). Усi перелiченi науковi заходи вiдбулися за широ-
кої участi провiдних свiтових учених, поєднали минуле i майбутнє статисти-
чної фiзики та фiзики м’якої речовини, були широко висвiтленi в мiсцевiй
пресi i у великiймiрi сприяли поширенню iнформацiї про iмена згаданих вче-
них та їх роль у науковому поступi.

У 2018 р. Iнститут разом iз Комiсiєю фiзики НТШ i Секцiєю фiзики та
астрономiї ЗНЦНАН iМОНУкраїни провелиМеморiальнi читання, присвя-
ченi 90-iй рiчницi вiд народження вiдомого фiзика-теоретика та дослiдника
iсторiї української науки i термiнологiї, професора Романа Ґайди (1928–1998).
За участi цих же установ та МОН України у 2019 р. вiдбувся Меморiальний
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семiнар до 90-ї рiчницi вiд народження видатної особистостi та вiдомого вче-
ного Анатолiя Свiдзинського (1929–2019).

Питання державотворення та реформи науки

Актуальнi проблеми державного управлiння та органiзацiї наукової дiяльно-
стi тiсно пов’язанi з принципами фiнансування дослiджень та їх ефективнi-
стю, з реалiзацiєю творчого потенцiалу, тож не дивно, що вони перебувають у
полi зору вчених. Спiвробiтники Iнституту активно висловлюють свою гро-
мадянську позицiю з цього приводу в пресi, соцiальних мережах, як i активно
висловлюють новi iдеї на iснуючих чи новостворених дискусiйних майданчи-
ках.

Так, IФКС спiльно з ЛНУ iменi Iвана Франка в 2015 р. органiзував сесiю
«Вибiр України: минуле, сучаснiсть i майбутнє», де заслухано виступи вида-
тних iнтелектуалiв щодо розвитку наукової та освiтньої сфери в Українi, кон-
ституцiйного права, становлення суспiльства сталого розвитку i середнього
класу, проблеми нацiональної пам’ятi тощо.Модератором сесiї був почесний
директор Iнституту, акад.НАН України Iгор Юхновський.

Працiвники Iнституту: акад. НАН України Iгор Мриглод та Андрiй Тро-
химчук— активнi учасники дискусiй та круглих столiв щодо реформування
наукової сфери в Українi, члени групи з пiдготовки окремого законопроекту
«Про наукову та науково-технiчну дiяльнiсть». IгорМриглод виступав на все-
українському телемостi з обговорення законопроекту «Про наукову i науко-
во-технiчну дiяльнiсть» (30 квiтня 2015 р.), а такожпредставляв законопроект
2244а «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть» на слуханнях у Комiтетi з
питань освiти i науки Верховної Ради України 16 вересня 2015 р.Низку поло-
жень цього законопроекту враховано у прийнятому Верховною Радою Укра-
їни законi.

Серед публiкацiй у пресi за авторства спiвробiтникiв Iнституту є низка
статей, присвячених реформi науки в Українi: Андрiй Трохимчук «За чинов-
ницьким сценарiєм» («Дзеркало тижня», 5.06.2015); Iрина Єгорченко, Андрiй
Трохимчук та Андрiй Шевченко «Академiя вибирає зелений?» (Дзеркало ти-
жня», 11.04.2016); Iгор Юхновський «Про проект Держбюджету-2017. Де тут
є наука, трясця його матерi?!» (ZIK, 8.12.2016); Андрiй Трохимчук «Хто стане
рушiєм змiн?» («Дзеркало тижня», 25.05.2018).

Державотворчим iдеям присвячено цикл статей Iгоря Юхновського у ви-
даннi «Дзеркало тижня», зокрема проекту нової Конституцiї України.Як член
Iнiцiативної групи «Першого грудня» Iгор Юхновський був спiвавтором чи-
сленних звернень Групи з актуальних для суспiльства i держави проблем,
зокрема про мир, якого ми прагнемо, про спiвжиття у Європi, про свободу
i толерантнiсть, про вiдповiдальнiсть, про мову та освiту та низки iнших. Усi
звернення були поширенi в засобах масової iнформацiї i викликали значний
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розголос у суспiльствi. Звернення Групи зiбранi в книзi «Слово про свободу
й вiдповiдальнiсть. Iнiцiативна група «Першого грудня», Київ: Дух i лiтера,
2018, 424 с.

Мiждисциплiнарнi концепцiї, фiзика i гуманiтарнi науки

Протягом останнiх декад у наукових дослiдженнях спостерiгаємо стiйку тен-
денцiю до посилення мiждисциплiнарних зв’язкiв мiжфiзикою та iншими га-
лузями знань. Такi мiстки мають декiлька рiвнiв: вiд дослiдження фiзичних
властивостей матерiї для потреб iншої галузi (хiмiя, бiологiя, медицина) аж
до синергетики методiв опису i аналiзу декiлькох дисциплiн у новi пiдходи
(складнi системи, наука про данi).Цi науковi проблеми формують дискусiйне
поле мiського мiждисциплiнарного семiнару «Обрiї науки», спiворганiзато-
ром якого є Юрiй Головач, а матерiали семiнару вийшли друком у 2016 роцi
(«Обрiї науки: збiрка нарисiв про науку i про вчених» (пiд ред.Юрiя Головача
та Ярослава Грицака),Львiв: Вид-во УКУ, 2016, 187 с.)Центром такої тематики
в IФКС стала Лабораторiя статистичної фiзики складних систем, регулярний
семiнар якої є майданчиком для апробацiї результатiв численних мiждисци-
плiнарних дослiджень.

Спiвробiтники Лабораторiї — частi дописувачi на новинних i дискусiй-
них веб-порталах, де дiляться мiждисциплiнарними та свiтоглядними iдеями
зширшим загалом:Юрiй Головач «Quo vadis, physis?Фiзика i гуманiтарнi на-
уки» («Zbruč», 11.03.2016); «Статистична фiзика складних систем— один iз на-
прямкiв дiяльностi IФКС НАН України» («Свiтогляд», 2015, 4, 8–9); «Мiста i
закони» («Zbruč», 17.01.2017); «Фiзична складнiсть буття» («Zbruč», 28.03.2017);
Олеся Мриглод «Наука маленька, наука велика» («Zbruč», 2.10.2017).

Окрiм цього, мультидисциплiнарнi концепцiї широко популяризованi в
лекцiях для студентiв мiсцевих вишiв та ширшого загалу:Олеся Мриглод «15
хвилин про наукометрiю» (лекцiя в рамках iнiцiативи «15×4», липень 2017);
Юрiй Головач «Фiзика i соцiологiя» (Iнститут народознавства НАН України,
2018) та «Фiзика i гуманiтарнi науки» (Київський нацiональний лiнгвiстичний
унiверситет, 2018); Олеся Мриглод «Кiлькiсна соцiологiя: аналiз активностi
гравцiв онлайн гри» (УКУ, 2018); Юрiй Головач «Iсторiя науки: цiле це бiль-
ше, нiж сума його частин» (cowo.guru, 2019).

Лабораторiя статистичної фiзики складних систем IФКС також була орга-
нiзаторомдвох науковихмайстерень «Фiзика i гуманiтарнiнауки» (2013, 2017),
якi стали платформою для поширення знань про фiзику серед науковцiв гу-
манiтарного профiлю та для початку мультидисциплiнарної спiвпрацi.

Домультидисциплiнарних дослiджень, якiне лише викликаютьживий iн-
терес наукової та широкої спiльноти, але мають i практичне застосування в
повсякденнi, належать роботи з кольороподiлу, що тривалий час виконува-
лись в IФКС НАН України:МихайлоШовгенюк «Наша технологiя надає зна-
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чно правдивiше iнформацiю про колiрну гаму навколишнього свiту» (Уря-
довий кур’єр, 16.09.2016). Нова iнформацiйна технологiя кольорового дру-
ку ICaS-ColorPrint була представлена на виставках науково-технiчних iнно-
вацiйних розробок НАН України (Київ, 2013, 2015), Мiжнародному форумi
«InnovationMarket» (Київ, 2016, 2017), Китайсько-українськiй виставцi техно-
логiй та iнновацiй (Київ, 2017), пiдсумкових виставках конкурсу проектiв «Iн-
новацiйна весна у Львовi» (Львiв, 2013, 2017).

Iнтеграцiя в науково-технiчне життя мiста

У 2016 р. Львiвська мiська рада започаткувала пiдтримку наукової дiяльностi
мiсцевих учених через конкурс «Премiя Львiвського мiського голови тала-
новитим вченим». Це — частина програми «Львiв науковий», у великiй мiрi
iнiцiйованої завдяки участi спiвробiтникiв IФКС Iгоря Мриглода та Андрiя
Трохимчука на дискусiйних зiбраннях iз стратегiї розвитку науки в регiонi.
Серед номiнантiв конкурсу—представники Iнституту:ЮрiйКалюжний,Ан-
дрiй Баумкетнер (2016), Ярослав Iльницький, Тарас Пацаган (2017) та Тарас
Брик (2018).

Вiдтак програма пiдтримки вчених отримала новий виток у форматi
«Львiвської системи дослiдникiв», спрямованої на розвиток науково-технi-
чного потенцiалу мiста. Серед iнших завдань системи дослiдникiв також по-
пуляризацiя наукових та науково-технiчних досягнень наукових дослiдни-
кiв мiста, пiдняття престижу професiї наукового дослiдника, залучення успi-
шних наукових дослiдникiв мiста Львова до стратегiчного планування розви-
тку мiста, вирiшення поставлених завдань, актуальних проблем та створення
креативного середовища. Членство в Львiвськiй системi дослiдникiв спiвро-
бiтникiв IФКС Мирослава Головка, Юрiя Калюжного, Юрiя Головача, Тара-
са Брика, Ярослава Iльницького,Оксани Добуш,Олесi Крупнiцької,Мар’яни
Красницької та Володимира Шмотолохи, отримане за результатами конкур-
су, без сумнiву, сприятиме активнiй участi IФКС у вирiшеннi цих задач.

Iнтерв’ю на радiо i в пресi

Важливу роль у пiдвищеннi градусу науки в суспiльствi вiдiграють iнтерв’ю,
де певний стереотипний образ науковця в суспiльствi персонiфiкується в
конкретну особу—з його iнтересами, прiоритетами та думками. В радiоефiрi
прозвучали програми за участi Наталi Отрiщенко та Юрiя Головача «Диску-
сiя про складнi системи» (Радiо Сковорода, 5.10.2016) та iнтерв’ю з Ярославом
Iльницьким в програмi Наталi Рибки-Пархоменко «Особливi люди» (Радiо
Люкс, 16.11.2013).Низку iнтерв’ю iз номiнантами програми «Львiв Науковий»
взяла журналiстка Дiана Горбань «Над чим працюють львiвськi науковцi та
хто за це платить» (Твоє мiсто, 07.08.2018), в т.ч. за участiЯрослава Iльницько-
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го. Зустрiч-iнтерв’ю iз членами лабораторiї статистичної фiзики складних си-
стем (Юрiй Головач, Максим Дудка, Мар’яна Красницька, Дмитро Шаповал)
та її гостем Леонардом Хостмаєром провела журналiстка Iнституту просвi-
ти Тетяна Iлькiв: «Науковцi — це люди, якi вмiють лiтати, не маючи крил»
(17 травня 2019). В iнтерв’юЮрiя Дубленича з Iриною Петренко та Анатолiєм
Бурдейним «Мало любити Україну до глибини душi, треба любити її й до гли-
бини кишенi» («За Вiльну Україну плюс», 16.07.2015) подано iсторичнi деталi
життя i дiяльностi однiєї iз засновниць НТШ Єлизавети Милорадович.

Популяризацiйнi лекцiї, заходи, подiї

Фестиваль науки в IФКС, органiзованийНАНУкраїни, як i Днi науки у Льво-
вi в рамках Всесвiтнього дня науки — це природнi комунiкативнi простори
для зустрiчi зiшколярами i студентами та для викладу сучасного стану фiзи-
чних знань у популярнiй формi. Серед лекцiй, якi прочитали спiвробiтники
Iнституту: Юрiй Дубленич «Цiкаво про квазiкристали» (IФКС НАН Украї-
ни, 2011);ЮрiйЯремко «Нейтрино: частинка—привид» (Природничиймузей
НАН України); Олег Фаренюк «Наше мiсце у Всесвiтi» (Українська Академiя
Лiдерства, 2015). За iнших нагод прочитано науково-популярнi лекцiї i на такi
теми:Юрiй Яремко «Теорiя вiдносностi — нарiжний камiнь сучасної фiзики»
(ЗНЦ, 2016); Олег Фаренюк «Масштаби Всесвiту» та «Небеснi тiла, видимi у
любительський телескоп» (Українська Академiя Лiдерства, 2015, 2016);

Корисний досвiд як iз популяризацiї науки, так i з точки зору контакту
з ширшою спiльнотою, зокрема дiтьми, мала група представникiв Iнституту
на Днях Львова у Києвi «Україна-Львiв-Європа» (Київ,Мистецький Арсенал,
2013), очолювана Олександром Iванкiвим та Миколою Пацаганом. Iграшки,
що ґрунтувались на теоретичних фiзичних моделях, вiкторини i конкурси
виявились дiєвим способом налагодження контакту i зацiкавлення вiдвiду-
вачiв, так за час проходження виставки сотнi киян зупинялись з iнтересом
бiля павiльйону IФКС для розмови чи участi в конкурсi.

Низку цiкавих акцiй iз популяризацiї науки провели молодi вченi Iнсти-
туту в рамках Львiвського осередку програми Young Minds Європейського
фiзичного товариства, деякi з яких збирали по кiлька сотень вiдвiдувачiв, як,
наприклад, «Фiзика вдень i вночi: недiля дослiдiв» (17, 22 жовтня 2017 р.).

Iнформацiя про дiяльнiсть Iнституту була опублiкована i в мiжнародних
виданнях. Зокрема, проМiжнародний коледж докторантiв «L4» та Iзiнґiвськi
читання у Львовi йшлося в iнтерв’ю з Бертраном Бершем (Нансi, Францiя) i
Ральфом Кенною (Ковентрi, Великобританiя) з нагоди спiвпрацi цих науков-
цiв iз IФКС у дослiдженнях явища перколяцiї (J. Phys.+, 21.07.2017). Iнтерв’ю з
авторами статтi «Partition function zeros for the Ising model on complete graphs
and on annealed scale-free networks»Мар’яною Красницькою, Бертраном Бер-
шем, Юрiєм Головачем та Ральфом Кенною опублiковане на онлайн-сторiн-
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цi журналу J. Phys. A, а популярна iнформацiя про статтю Петра Сарканича,
Юрiя Головача та Ральфа Кенни (Phys. Lett. A381, 3589, 2017) розмiщена на офi-
цiйнiй сторiнцi видавництва Elsevier.

Для оперативного поширення iнформацiї про Iнститут та цiкавi подiї,
пов’язанi з популяризацiєю науки i фiзики зокрема, активно використовує-
ться сторiнка Iнституту в Facebook, окрему сторiнку має також Лабораторiя
статистичної фiзики складних систем.Окрiм цього, цi заходи висвiтлюються
на веб-сторiнках Iнституту,НАНУкраїни,новинних ресурсах zaxid.net, zik.ua
та iн. Як приклад, детальнi повiдомлення про об’єднаний захiд «Iзiнґiвськi
читання-2016» та засiдання наглядових комiтетiв проектiв IRSES 7-ї Рамкової
програмиЄС були помiщенi на сайтiНАНУкраїни; а iнформацiя про Улямiв-
ську мiжнародну конференцiю з комп’ютерного моделювання, органiзовану
i проведену IФКС у червнi 2017 року, широко представлена на iнтернет-ре-
сурсах Львiвської мiської ради, ЛНУ iм. Iвана Франка та новинному ресурсi
zaxid.net тощо.

Пiдсумовуючи, можна смiливо сказати, що IФКС завжди був i залишає-
ться на передньому рубежi наукових проблем як органiзатор широкого спе-
ктру громадсько-суспiльних та науково-iсторичних iнiцiатив, глибоко iнте-
грованих у простiр Львова та України.

https://zaxid.net
https://zik.ua
https://zaxid.net


Публiкацiйна активнiсть iнституту

Олеся Мриглод, Iгор Мриглод

Короткий вступ. Наукова публiкацiя досi залишається основним спосо-
бом манiфестацiї одержаного результату в науцi. Особливо це стосується
фундаментальних дослiджень, основне завдання яких — отримання нових
знань про навколишнiй свiт в усiх його проявах. Опублiкувавши свою
роботу, науковець фiксує авторство за результатом i оприлюднює його для
верифiкацiї колегами та якомога ширшого розповсюдження. Залежно вiд
дисциплiни, iснують рiзнi види публiкацiйної культури, проте найчастiше
основна роль вiдводиться тут науковим перiодичним виданням. З одного
боку, хороший фаховий науковий журнал iз добре апробованою системою
незалежного рецензування виступає як перший експертний фiльтр, що
забезпечує належну якiсть проведеного дослiдження. З iншого боку, вiн
залишається доволi оперативним засобом наукової комунiкацiї мiж дослi-
дниками з рiзних країн, де, окрiм опублiкування нового результату та його
верифiкацiї, залишаються вiдкритими опцiї для оперативних коментарiв чи
висловлення контраргументiв.

До певної мiри, науковi публiкацiї в рецензованих фахових виданнях мо-
жна розглядати як опосередкований показник ефективностi наукової пра-
цi, яку безпосередньо важко «вимiряти».Аналiз статистики бiблiометричних
показникiв дає змогу оцiнити та порiвняти дiяльнiсть окремих вчених, до-
слiдницьких груп, колективiв установ чи наукового потенцiалу цiлих країн.
У рамках науки про науки (наукознавства) сформувалася окрема дисциплi-
на— наукометрiя,що вивчає i розвиває кiлькiснi пiдходи для опису науки як
дуже специфiчного i важливого виду людської дiяльностi, i одним iз основних
її завдань залишається аналiз публiкацiйної активностi. З середини минулого
столiття в арсеналi наукометрiї з’явилися рiзноманiтнi методики кiлькiсного
аналiзу, що базуються на врахуваннi наукових покликiв. При цьому визна-
но,що цитування наукових робiт своїх попередникiв уже несе в собi елемент
оцiнювання їх значущостi та впливу на наступнi дослiдження. Звiсно, аналiз
наукових цитувань рiдко буває однозначним з огляду на рiзнi мотивацiї до їх
здiйснення, ряд технiчних труднощiв, дисциплiнарнi вiдмiнностi тощо.Добре
вiдомi приклади таких явищ, як «негативне» цитування (цитування робiт iз
помилковими твердженнями) або ж «вiдтермiноване визнання» (йдеться про
публiкацiї, якi романтично назвали «сплячими красунями» через вiддалений
в часi спалах їх цитованостi). Загалом, наукометрики не є iдеальним, унiвер-
сальним чи єдиним засобом для оцiнювання ефективностi наукової дiяль-
ностi, проте вони дають змогу урiзноманiтнити та збагатити вiдповiдний iн-
струментарiй та привнести кiлькiсний аспект у дiяльнiсть експертiв, на яких
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покладається таке ж завдання. Базуючись на достатнiй статистицi, такi мето-
ди дозволяють виявити певнi загальнi тенденцiї i фактори, якi їм сприяють.
Саме тому аналiз публiкацiйної активностi залишається важливим джерелом
iнформацiї, коли мова заходить про опис наукової дiяльностi на iндивiдуаль-
ному чи груповому рiвнях.

Кiлька слiв варто сказати i про джерела iнформацiї, їх надiйнiсть, вичер-
пнiсть та зручнiсть з точки зору знаходження необхiдної iнформацiї. Якщо
мова заходить не просто про цiльовий пошук наукових публiкацiй, але й про
збiр релевантної iнформацiї щодо їх цитованостi, то вiдразу постає питання
щодо авторитетностi самого iнформацiйного ресурсу. Так, найбiльш визна-
ними у свiтiнаукометричнимиресурсамининi єWebof Science (WoS) вiдClar-
ivate Analytics та Scopus вiд Elsevier. Базуючись на достатньо вичерпних базах
даних, вони все ж не є всеохопними чи «всеїдними», на вiдмiну вiд iнфор-
мацiйних пошуковикiв на кшталт Google Scholar. Надiйнiсть згаданих сер-
вiсiв гарантується саме їх вибiрковiстю: у базах iндексується не вся наукова
перiодика, а лише її частина, що задовiльняє цiлiй низцi критерiїв. Основне
завдання такого обмеження полягає у вiдборi найкращих наукових видань
як iз огляду на дотримання базових видавничих стандартiв, так i з точки зо-
ру можливостей вiдповiдних редколегiй забезпечити конкурентний i якiсний
вмiст. Уже згаданi наукометричнi ресурси не лише iндексують науковi видан-
ня, але й збирають вiдомостi про згадування кожної iз публiкацiй в науковiй
лiтературi. Вiдповiднi програмнi надбудови дають змогу здiйснити первинне
опрацювання статистики цитувань. Фiзика як дисциплiна досить добре охо-
плена як уWoS, так i в Scopus, тому саме цi ресурси використаємо для отри-
мання портрета публiкацiйної дiяльностi Iнституту.

Про число публiкацiй. Пошук за профiлем установи «Institute for Con-
densed Matter Physics Nasu» станом на вересень 2019 року дає перелiк iз 1549
документiв у базi даних Scopus та 1401— в основнiй колекцiї (Core Collection)
баз данихWoS.Потрiбно вiдразу зазначити:що глибша ретроспектива пошу-
ку, то бiльше виникає технiчних нюансiв, пов’язаних iз рiзним написанням
назви установи i зi способом її вказання. Сьогоднi, коли очевидною є необ-
хiднiсть використання унiфiкованих назв та типових структур документiв, а
також коли доступнi можливостi верифiкацiї та зведення профiлiв авторiв
чи установ, такi проблеми виникають рiдше. Все ж деякi публiкацiї,що мали
б належати до профiлю Iнституту, можуть досi випадати з аналiзу. Адже де-
якiпомилки чинеточностi, допущенi самим авторами,неможливо виправити
автоматично. В окремих випадках автори не згадують основного мiсця працi,
стажуючись в iнших установах. Також двозначностi виникають при некоре-
ктному написаннi мiсця працi або ж через неспроможнiсть сервiсу автома-
тично розпiзнати iєрархiчне пiдпорядкування: скажiмо, визначити Iнститут
як окрему одиницю, а не долучити публiкацiю до профiлю цiлої Академiї на-
ук, якiй вiн пiдпорядковується. Ще один типовий приклад стосується робiт,
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де основне мiсце працi автора вказується не у полi всiх афiлiацiй, а зовсiм
окремо (iнодi у зносцi з примiткою «основна адреса» / «permanent address», «у
вiдпустцi з» / «on leave from», тощо). Яскравий приклад — стаття:

• Baumketner, A., Bernstein, S.L., Wyttenbach, T., Bitan, G., Teplow, D.B.,
Bowers, M.T. and Shea, J.E., Amyloid β-protein monomer structure: A com-
putational and experimental study. Protein Science, 15(3), 420–428 (2006).

яка не потрапляє до профiлю Iнституту згiдно WoS, а у профiлi за даними
Scopus фiгурує в десятцi найцитованiших робiт (див. Додаток 2).

Окремої уваги заслуговує ще один аспект, важливий для побудови коре-
ктного наукометричного профiлю установи: фактично iсторiя колективу Iн-
ституту розпочалася в 1969 роцi, а Iнститут фiзики конденсованих систем
НАН України офiцiйно постав лише в 1990-му.Природно,що сегмент праць,
якi були опублiкованi ранiше, не враховується наукометричними сервiсами.
Вказанi назви вiддiлу (чи пiзнiше вiддiлення) Iнституту теоретичної фiзики
(IТФ) АН УРСР або ж просто Академiї наук УРСР не можуть бути автома-
тично вiднесеними до Iнституту з сучасною його назвою. З iншого боку, в
часи СРСР (як i зрештою у свiтi) iснували зовсiм iншi «правила академiчної
гри»: практика врахування наукових цитувань широко не використовувала-
ся, iншими були вимоги до публiкацiй, а також вiдповiдно i до звiтностi i т.д.
Однiєю з особливостей радянського перiоду, коли вiтчизняна наука розвива-
лася вiдокремлено вiд свiтової, була орiєнтацiя на публiкацiї в авторитетних
галузевих журналах союзного рiвня, iз яких лише певна частина переклада-
лися i перевидавалася за кордоном, а публiкацiя матерiалiв у iноземних ви-
даннях не лише не заохочувалася, але й потребувала отримання спецiальних
дозволiв уповноважених органiв. Окрiм того, певний час (пiсля 70-х рокiв)
до перелiку поважних видань вiдносилися також деякi видання оперативної
полiграфiї. Скажiмо, ВАК СРСР у частинi «теоретична фiзика» високо пози-
цiював препринти Об’єднаного iнституту ядерних дослiджень (Росiя, Дубна)
чи, для прикладу, Iнституту теоретичної фiзики (Київ), для публiкацiї яких
вимагалася рекомендацiя вченої ради установи.

Таким чином, оцiнити публiкацiйну активнiсть iнституту до 1990 року є
непростим завданням, бiльшiсть публiкацiй залишаються невидимими для
сучасних наукометричних сервiсiв, а навiть тi статтi,що були проiндексованi
в них, часто фiгурують пiд iншими афiлiацiями. Для того,щоб оцiнити публi-
кацiйну активнiсть колективу в «доiнститутський перiод» (до 1992 року вклю-
чно, адже деякi матерiали чекали на опублiкування бiльше року), фактично
вручну було проведено поiменний пошук, що дозволив вiдiбрати статтi тих
працiвникiв, якi працювали ще в перiод вiддiлу та, згодом, вiддiлення. З вра-
хуванням того,щотранслiтерацiї прiзвищв тi часи лише встановлювалися, то
для пошуку доводилося врахувати iнодi до п’яти рiзних написань одного прi-
звища. В результатi було виявлено 246 таких робiт у базi WoS (Core Collecti-
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on), 78 iз цих «видимих» статей були опублiкованi в мiжнародних журналах
(для прикладу, на перших позицiях PHYSICA STATUS SOLIDI B — BASIC RE-
SEARCH—21 стаття, MOLECULAR PHYSICS — 8), усi iншi — це публiкацiї в
радянськiй науковiй перiодицi, а саме:

• 91 публiкацiя у всесоюзних журналах (серед лiдерiв THEORETI-
CAL AND MATHEMATICAL PHYSICS — 41, FIZIKA METALLOV I
METALLOVEDENIE—12, IZVESTIYAAKADEMII NAUK SSSR SERIYA FI-
ZICHESKAYA— 10)

• 77 статей в українських фахових виданнях (бiльшiсть уUKRAINSKII FI-
ZICHESKII ZHURNAL—60,DOPOVIDIAKADEMIINAUKUKRAINSKOI
RSR SERIYA A-FIZIKO-MATEMATICHNI TECHNICHNI NAUKI — 13).

На Рис. 1 наведено щорiчнi показники публiкацiйної активностi колективу
Iнституту за даними Scopus таWoS. Ретроспективнi 246 статей показанi кру-
жечками, а результати пошуку за профiлем установи у двох базах, вiдповiдно,
вiдображенi у виглядi квадратикiв (Scopus) та трикутникiв (WoS).

Рис. 1.Щорiчна динамiка кiлькостi опублiкованих робiт працiвниками Iнсти-
туту: до 1992 включно на основi поiменного пошуку (кружечками), за перiод
(1990–2019) на основi пошуку за профiлем установи «Institute for Condensed
Matter Physics NASU» станом на вересень 2019 року в базах Scopus (квадрати-
ки) таWoS (трикутники).

Очевидно,що результати проведеного пошуку в базахWoS чи Scopus вiд-
ображають лише деякий сегмент iз списку публiкацiй Iнституту, що стосу-
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ється тих перiодичних видань, з якими вiдповiднi бази працюють, чи пра-
цювали в певнi промiжки часу. Тому цiкавим є питання про загальне число
публiкацiй, що продукувалися дослiдниками з колективу Iнституту в рiзнi
роки з врахуванням тих, що не увiйшли до згаданих вище баз даних. Зокре-
ма мова про велику кiлькiсть наукових видань в Українi або ж колишньому
СРСР, включно iз препринтами, монографiями, пiдручниками або ж iншими
типами неперiодичних наукових публiкацiй. Наприклад, до 90-х рокiв зна-
чна частина публiкацiй авторського колективу теперiшнього Iнституту були
препринтами Iнституту теоретичної фiзики. Так, з 1969 по 1979 роки вiддiл
СТеКС IТФ АН УРСР опублiкував понад 300 наукових публiкацiй, лише тре-
тину з яких складали статтi в наукових журналах, а за часiв Вiддiлення стати-
стичної фiзики IТФАНУРСР (1980–1990) з понад тисячi опублiкованих робiт
ця частка була ще меншою— близько чвертi. Решту публiкацiй становлять, в
основному, препринти та тези доповiдей на наукових конференцiях. Вiд мо-
менту офiцiйного становлення (з 1991 по 2019 рр.) Iнститут звiтував про по-
над 5 тис. наукових публiкацiй (в середньому, 170–190щороку), з яких бiльше
2 тис. (в середньому, 70щороку)— статтi у провiднихфахових наукових вида-
ннях. Перелiк iз бiльше пiвсотнi найменувань iнших друкованих праць пра-
цiвникiв Iнституту (монографiй, пiдручникiв, популярних та iнформацiйних
видань) наведено в Додатку 1.

Аналiз цитувань. 246 робiт працiвникiв теперiшнього Iнституту, опублi-
кованi в 1970–1992 роках, зiбрали понад 1400 цитувань.Чотири статтi одержа-
ли понад 70 покликiв (станом на 17.09.2019):

• Nezbeda I., Kolafa J., Kalyuzhnyi Y.V. Primitivemodel ofwater: II.�eoretical
results for the structure and thermodynamic properties. Molecular Physics
68, 143–160 (1989) (114 цитувань).

• Holovko M.F., Kalyuzhnyi Y.V. On the effects of association in the statisti-
cal theory of ionic systems. Analytic solution of the PY-MSA version of the
Wertheim theory. Molecular Physics 73, 1145–1157 (1991) (102 цитування).

• Kalyuzhnyi Yu.V., Holovko M.F., Haymet A.D.J. Integral equation theory for
associating liquids: Weakly associating 2–2 electrolytes.�e Journal of chem-
ical physics 95, 9151–9164 (1991) (71 цитування).

• Plakida N.M., Yushankhai V.Yu., Stasyuk I.V. On the role of kinematic and
exchange interactions in superconducting pairing of electrons in theHubbard
model, Physica C 160, 80–88 (1989) (71 цитування).

З десятки найцитованiших робiт лише одна виявилась опублiкованою у вi-
тчизнянiй науковiй перiодицi:

• Gurskii Z.A., Krasko G.L. Model pseudopotential and some atomic proper-
ties of alkali and alkali-earth metals, Soviet Physics Doklady 16, 298 (1971)
(34 цитування).
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Рис. 2. Кiлькiсть цитувань, що були отриманi впродовж кожного з рокiв у
перiод пiсля 1991 року, на публiкацiї установи «Institute for Condensed Matter
Physics NASU» станом на вересень 2019 у базi WoS (Core Collection). Рисунок
завантажений iз офiцiйного сайтуWoS [www.webofknowledge.com].

Роботи за профiлем Iнституту в базiWoS були процитованi загаломпонад
15200 разiв, частка самоцитувань виявилася на рiвнi 30%. На Рис. 2 показано
кiлькiсть цитувань, якi були отриманi кожного року, на публiкацiї Iнституту
в 1991–2019 рр. (станом на 17.09.2019).

Яквiдомо,розподiлцитуваньне є симетричним, а характеризується типо-
вим степеневим загасанням, тому середня кiлькiсть цитувань на одну роботу
(10,85 за версiєю WoS), хоча i несе певне iнформативне навантаження, однак
не є показовою: зазвичай, є невелика частка високоцитованих робiт (бiля 40
робiт були процитованi понад 50 разiв, а 13 з них отримали понад 100 покли-
кiв), значна частина статей, що цитувалися лише по кiлька разiв, а близько
1.2% не були процитованi (з них бiльше третини— найновiшi статтi,що опу-
блiкованi в перiод з 2015 року).Медiана, рiвна 5, говорить про те,що не менше
половини усiх статей отримали хоча б 5 покликiв.

Сьогоднi часто зустрiчаємося з практикою порiвняння ефективностi нау-
кових установ за рiзними показниками, якi часто базуються на рiвнi цитова-
ностi їхнiх публiкацiй. Звiсно, що робити це можна, але з врахуванням цiлої
низки застережень, що стосуються: галузi науки i тематики профiльних до-
слiджень установ; чисельностi їхнiх колективiв науковцiв; основних методiв
дослiджень, якi ними використовуються (теорiя, експеримент, комп’ютернi
симуляцiї, «польовi дослiдження» тощо); рiвнiв фiнансування установ тощо.
Одним iз найвживанiших показникiв для такого порiвняння слугує так зва-
ний iндекс Гiрша (Hirsch index, h-iндекс)— показник, запропонований у 2005
роцi для iндивiдуального оцiнювання продуктивностi та цитованостi вчених.

https://www.webofknowledge.com
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Значення цього iндекса буде рiвним N , якщо хоча б N публiкацiй отрима-
ли не менше N покликiв. Таким чином, цей показник свiдчить про величину
ядра високоцитованих публiкацiй та нехтує малоцитованими. I хоча iндексу
Гiрша притаманнi певнi недолiки, якiшироко обговорювалися в наукометри-
чнiй спiльнотi, простота його розрахунку та наочнiсть зробили iндекс Гiрша
одним iз найпопулярнiших у серiї iнших наукометрик. Коректнiсть викори-
стання h-iндекса на груповому рiвнi досi пiд питанням, проте публiкацiї, якi
вiн враховує, безсумнiвно, можна вважати найзначимiшими з тих,що сприя-
ють визнанню наукової групи чи установи. Для Iнституту таке «публiкацiйне
ядро» складається iз 47 публiкацiй за версiєюWoS (51 згiдно зi Scopus). Пере-
лiк найцитованiших статей (50 i бiльше цитувань) за версiєю Scopus iз вка-
занням кiлькостi цитувань станом на 19.09.2019 року наведений у Додатку 2.
Зауважимо,що в силу причин, про якi йшлося вище, списки найцитованiших
публiкацiй за версiямиWoS та Scopusможуть вiдрiзнятися, iнколи, досить по-
мiтно. У випадку Iнституту перша топ-п’ятiрка в обох версiях спiвпадає. Для
топ-десятки збiгається вiсiм статей з 10. Частка таких вiдмiнностей зростає зi
збiльшенням числа статей, включених до вiдповiдних рейтингових спискiв.

Тематика та географiяпублiкацiй.Природно,щодомiнуючою тематикою
для публiкацiй Iнституту згiдно iз класифiкацiєюWoS є фiзика конденсованої
речовини («Physics Condensed Matter») — бiльше третини (фактично, майже
40%) усiх опублiкованих робiт вiдносяться до цього напрямку. Далi, за кiль-
кiстю публiкацiй, у перелiку фiзична хiмiя («Chemistry Physical») та атомiсти-
чна, молекулярна i хiмiчна фiзика («Physics atomic molecular chemical»).Цiка-
во, що першу п’ятiрку завершують мiждисциплiнарнi напрямки дослiджень
(«Physics multidisciplinary» та «Materials science multidisciplinary»), якi разом
охоплюють також приблизно третину всiх публiкацiй iнституту. I дуже пока-
зово,що попри чiтко визначений основний профiль Iнституту, яким є теоре-
тична фiзика з чiтким акцентом на фундаментальнi дослiдження, бiльше 10%
усiх статей вiдносяться до прикладної фiзики. Подiбнiй тематичний спектр
характеризує статтi, що цитують працi колективу Iнституту. Тут на першо-
му мiсцi знаходимо фiзичну хiмiю; далi — атомiстичну, молекулярну та хiмi-
чну фiзику; фiзику конденсованої речовини тощо. Як за версiєюWoS, так i за
даними Scopus, серед найвживанiших ключових слiв, якi використовують ав-
тори в публiкацiях Iнституту знаходимо такi:молекулярна динамiка (molecu-
lar dynamics),фазовийперехiд (phase transition),ренормгрупа (renormalization
group), сегнетоелектрики (ferroelectrics), дiелектрична проникнiсть (dielectric
permittivity), модель Iзiнґа (Ising model), критична точка (critical point), асоцi-
ацiя (association), параметр порядку (order parameter).

Мережа авторської спiвпрацi Iнституту в перiод 1991–2019 рр. включає 707
науковцiв: приблизно до сотнi його працiвникiв у рiзнi роки спiвпрацюва-
ли (пов’язанi зв’язками) з шiстьома сотнями колег iз iнших установ.Мережа
спiвавторства країн поєднує Iнститут (Україну) з 39 країнами свiту, що про-
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Рис. 3.Мережа спiвавторства країн, побудована на основi данихWoS про пу-
блiкацiї за профiлем установи «Institute for Condensed Matter Physics NASU»,
експортованих у вереснi 2019 р. Для генерацiї мережi було використано про-
грамне забезпечення VosViewer, а для подальшої вiзуалiзацiї — програму
Gephi.

iлюстровано на Рис. 3.
Про iнтенсивнiсть мiжнародних зв’язкiв (чи величину авторського вкла-

ду) з рiзними країнами свiту можна дiзнатися з дiаграми, що приведена на
Рис. 4. Видно, що iнтегрально за цей перiод наймiцнiшi зв’язки поєднували
науковцiв Iнституту з вченими Нiмеччини, США, Польщi, Францiї, Австрiї,
за якими в першiй десятцi знаходимо такожМексику, Великобританiю,Кана-
ду, Словенiю та Iталiю. Зрозумiло, що рiзнi перiоди часу послiдовнiсть країн
у цьому списку змiнювалася, залежно вiд того, якiмiжнароднi проекти були в
той час найакутальнiшi, проте загальну картину цей список цiлком вiдобра-
жає.

Замiсть висновкiв. У добу розвинутих iнформацiйних технологiй пошук
данихпронауковiпублiкацiї видається завданняммайже тривiальним.Проте
з врахуванням вищезгаданих нюансiв бачимо, що серед усього рiзноманiття
«iнформацiйних слiдiв» iнодi складно виокремити справжню статистику.Та й
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Рис. 4. Дiаграма географiчного спектру спiвавторiв публiкацiй за профiлем
установи «Institute for Condensed Matter Physics NASU» станом на вересень
2019 у базi WoS (Core Collection). Рисунок iз WoS Рисунок завантажений iз
офiцiйного сайтуWoS [www.webofknowledge.com].

у питаннi «достовiрностi» можна знову повертатися до початкiв, запитуючи
щоразу наново,щож дiйсно вибрати за умовну одиницю результату наукової
працi i чи слiд, для прикладу, враховувати всi опублiкованi роботи з певни-
ми вагами чи ж брати до уваги лише статтi у найавторитетнiших журналах
i якi критерiї їх авторитетностi. Можна запроваджувати iншi наукометрики,
зокрема враховуючи виключно матерiали у вiдкритому доступi (Open Access,
OA) чи базуючись на даних пошуковикiв, на кшталт Google Scholar, якi ха-
рактеризуються найширшим охопленням i «влювлюють» навiть «науковопо-
дiбнi» матерiали, або ж використовують «нацiональнi бази»,що запроваджу-
ють свої (iнколи доволi сумнiвнi) критерiї та означення «публiкацiї в науково-
му виданнi». Проте виникає сумнiв, чи слiд знову видумувати велосипед. . . .

Iнформацiя про публiкацiйну активнiсть Iнституту, що приведена у цьо-
му роздiлi, отримана в спосiб,щоє вже традицiйним унаукометрiї.Вважаємо,
що вона буде корисна тим, хто цiкавиться наукою. Серед ключових моментiв
на якi хочеться звернути особливу увагу, вiдмiтимо такi: пройшовши тривалу
дорогу в пiвстолiття, невеликий колектив Iнституту (до 70 дослiдникiв) отри-
мав цiлком європейськi показники наукової дiяльностi, публiкуючи щорiчно
бiля 70 статей у провiдних мiжнародних виданнях; за цi 50 рокiв колектив Iн-
ституту здобув авторитет у свiтовiй спiльнотi,прощояскраво свiдчить рiвень
цитувань наукових праць його спiвробiтникiв— бiля 1300 цитувань щорiчно
(див. Рис. 2 в останнi роки); рiвень мiжнародної спiвпрацi вказує високi пока-
зники iнтегрованостiфундаментальних дослiджень,щовиконуються в Iнсти-
тутi, у свiтову науку i забезпечує надiйну верифiкацiюотриманих результатiв.

https://www.webofknowledge.com
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Як пiдсумок, варто наголосити на помилковостi деяких тверджень, котрi
все частiшеможна чути з уст деяких представникiв владищодо науки i науко-
вих установ i якi спростовують данi,що приведенi вище.Найпопулярнiшими
є такi мiфи:

• мiф прошвидку вiдтворюванiсть науки.Досвiд Iнституту яскраво свiд-
чить, що для створення ефективно працюючого наукового колективу
необхiдно щонайменше декiлька десяткiв рокiв, точнiше — до пiвсто-
лiття. I це лише в умовах, що система вищої освiти забезпечує якiсну
пiдготовку вiдповiдних фахiвцiв на рiвнi магiстрiв, а держава може на-
лежно профiнансувати створення нового колективу;

• мiф про нiбито неефективнiсть малих установ. Це твердження базує-
ться на вiрi,що для обслуговування наукової дiяльностi у великiй уста-
новi потрiбно менше допомiжного персоналу. При цьому iгноруються
усi iншi «дрiбнi витрати» як от: в швидкостi комунiкацiї при вирiшеннi
оперативних питань та в якостi перспективних рiшень через рiзнома-
нiтнiсть цiлей i завдань багатьох наукових груп. Останнi дослiдження
залежностi ефективностi працi вчених у колективi свiдчать про iснува-
ння оптимального розмiру групи,що складає залежно вiд галузi науки,
завдань проекту i типу дослiджень вiд 5 до 10 науковцiв. I не iснує на-
дiйних свiдчень того,що у великiй установi науковi дослiдження прово-
дяться ефективнiше.Хоча в значнiй мiрi ефективнiсть роботи установи
залежить вiд рiвня її фiнансування;

• мiф про необхiднiсть розвивати лише прикладну науку. Бо для чого ви-
трачатися на фундаментальну, якщо основнi знання можна знайти в Iн-
тернетi?При цьому забувають про iншi важливiфункцiї науки, зокрема
експертну та освiтню, без яких суспiльство починає рухатися у зворо-
тному напрямку еволюцiї. Iгнорується також той факт, що без науки
фундаментальної, не може мати перспектив наука прикладна. Звiсно,
що апологети цього мiфу i тут мають контраргумент, бо при потребi
«можемо купувати i технологiї». Важко не погодитися, бо дiйсно зараз
уже можна купувати i використовувати навiть програми зi «штучним
iнтелектом», проте цiлковитою рiдкiстю на ринку залишається «дер-
жавна мудрiсть».

I наостанок слiд застерегти прихильникiв кардинальних структурних
змiн у науковiй сферi — рiзкi змiни тут супроводжуватимуться значними iмi-
джевими втратами України як розвинутої європейської держави. Бо, як свiд-
чать наведенi тут результати, завоювати мiжнародний авторитет для будь-
якого дослiдницького центру важко, оскiльки його наукометрична iсторiя
розпочинатися з моменту творення нової назви. Не просто його i пiдтри-
мувати на належному рiвнi, проте тут дiє принцип «багатий багатiє», а отже
структура, яка вiдома i авторитетна має значно бiльше шансiв виграти мiж-
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народний проект, iнтегруватися у свiтову науку чи органiзувати мiжнародну
конференцiю. А кiлькiсть таких авторитетних у свiтi наукових установ якраз
i визначає престиж науки в Українi в цiлому.
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Почеснi доктори Iнституту фiзики
конденсованих систем НАН України (Doctor
Honoris Causa)

У жовтнi 2009 року Вчена рада прийняла рiшення про встановлення зван-
няDoctor Honoris Causa (DHC) Iнституту фiзики конденсованих системНАН
України. Звання Почесного доктора запроваджене з метою вiдзначення осiб,
якi зробили значний внесок у розвиток науки i поширення знань, а також
сприяли науковому спiвробiтництву та встановленню мiжнародних зв’язкiв
Iнституту. Звання присвоюється як iноземним громадянам, так i громадянам
України, якi не є працiвниками Iнституту. Диплом Doctor Honoris Causa вру-
чається на засiданнi Вченої ради або Науковому зiбраннi IФКСНАНУкраїни
з виголошенням iнавгурацiйної доповiдi. Вченi, вiдзначенi цим званням, ма-
ють право брати участь у засiданнях Вченої ради Iнституту, посилатися на
цей факт при публiкацiї своїх праць. Вiд часу заснування звання Почесного
доктора IФКС НАН України присвоєно 11 вченим.

Макет диплома Почесного доктора IФКС НАН України створила
науковиця iнституту Олеся Мриглод. У дизайнi використано гравюру
Роберта Лiсовського, яку вiн створив як ескiз печатки Українського

унiверситету (таємно дiяв у Львовi в 1920-х рр.).
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Райнгард Фольк

Рiшенням Вченої ради IФКС НАН України вiд 3 грудня 2009 р. звання Doctor

Honoris Causa присвоєно Райнгарду Фольку (м. Лiнц, Австрiя) за отримання
фундаментальних результатiв, що дозволили пояснити i кiлькiсно описати
рiзнiтипи критичних явищ у конденсованiй речовинi, а також за його iнiцiа-
тивита персональну участь у проектах, спрямованих на укрiплення спiвпра-
цi мiж країнами Центральної та Схiдної Європи.

Райнгард Фольк народився 29 квiтня 1945 р.
в м.Нойендеттельзау (Neuendettelsau),Нiмеччина.
Навчався у Вiденському унiверситетi, де в 1973 р.
захистив докторську дисертацiю «Рiвняння гiдро-
динамiки дiелектричних кристалiв» (науковий ке-
рiвник Франц Швабль). З цього ж року починає
працювати в Iнститутi теоретичної фiзики Унiвер-
ситету Йоганна Кеплера в Лiнцi, спочатку асистен-
том, пiзнiше доцентом, надзвичайним професо-
ром, директором групи «Фазовi переходи та кри-
тичнi явища». Його науковi зацiкавлення охоплю-
ють рiзнi дiлянки фiзики конденсованих систем.
Зокрема вiн отримав важливi результати в тео-
рiї сегнетоелектрикiв, квантових рiдин, регуляр-
них та структурно-невпорядкованих магнетикiв, спiнових рiдин, надпровiд-
никiв, нейронних мереж. Райнгард Фольк та його спiвробiтники виконали
низку робiт,що стали пiдставовими для розумiння i кiлькiсного опису явищ,
що вiдбуваються в багатьох системах. Серед них — опис термодинамiчних
властивостейматерiї в околi точокЛiфшица, опис критичної динамiкиприрi-
зних типах законiв збереження, аналiз ефективної (неасимптотичної) крити-
чної поведiнки, гiдродинамiка систем iз багатьма ступенями вiльностi.Широ-
ке застосування знаходять запропонованi ним та його спiвавторами алгори-
тмикомп’ютерних обчислень,методипересумовування асимптотичних рядiв
теорiї збурень. За дослiдження критичної динамiки гелiю-4 вiн удостоєний в
1982 р. премiї iм. Вальтера Шоткi Нiмецького фiзичного товариства (спiльно
з Волькером Домом).

Райнгард Фольк вiдомий також своєю науково-органiзацiйною та гро-
мадською дiяльнiстю. Зокрема, вiн активний учасник австрiйської оргацiза-
цiї BUKO (Bundeskonferenz des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals
der österreichischenUniversitäten undKunsthochschulen), в 1997–1999 членПре-
зидiї, а в 1999–2003 — Голова цiєї органiзацiї. Вiд 1998 року є делегатом вiд
Австрiї в Органiзацiї науково-технiчної спiвпрацi ЄС COST, вiд 2002 року—
австрiйський делегат у Наглядовому комiтетi програми «Фазовi переходи та
флюктуацiйнi явища у випадковiй динамiцi просторово-протяжних систем»
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Європейської наукової фундацiї ESF. Вiн належить до iнiцiаторiв та актив-
них органiзаторiв проведення серiї щорiчних конференцiй MECO ( Middle
European Cooperation in Statistical Physics). Цi конференцiї сьогоднi стали
одним iз найважливiших та найпрестижнiших європейських фiзичних фо-
румiв.

Живе зацiкавлення науковою роботою, участь у рiзних програмах євро-
пейської наукової спiвпрацi, глибока стурбованiсть майбутнiм науки приве-
ли Райнгарда Фолька до органiзацiї та участi в проектах,що мають метою на-
лагодження та змiцнення зв’язкiв iз країнамиЦентральної та СхiдноїЄвропи.
Тут ми хотiли б особливо вiдзначити його тривалi та плiднi зв’язки з Укра-
їною. Починаючи з 1990-х рокiв, вiн iнiцiював проекти спiвпрацi, за якими
Iнститут теоретичної фiзики Унiверситету Йогана Кеплера в Лiнцi вiдвiдало
багато українських фiзикiв зi Львова, Києва, Ужгорода, бере активну участь
як спiворганiзатор багатьох мiжнародних конференцiй, що вiдбуваються в
Українi; читає лекцiї для українських студентiв та молодих вчених у Льво-
вi (Iзiнґiвськi читання— 2003) та запрошує численних українських молодих
дослiдникiв та студентiв для стажування в Лiнцi.Про тiснi науковi контакти з
українськими вченими свiдчить i той факт,що в спiвпрацi з ними вiн написав
понад 60 наукових статей та одну монографiю (Yu.M. Vysochanskii, T. Janssen,
R. Currat, R. Folk, J. Banys, J. Grigas, and V. Samulionis; Phase Transitions in Ferro-
electric Phosphorous Chalcogenide Crystals. Vilnius University Publishing House
2006).

Анатолiй Загороднiй

Рiшенням Вченої ради IФКС НАН України вiд 18 березня 2010 р. звання Doctor
Honoris Causa присвоєно Анатолiю Загородньому (Iнститут теоретичної
фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ) за розробку статисти-
чної теорiї просторово-обмежених плазмово-молекулярних систем, побудову
з перших принципiв послiдовної кiнетичної теорiї запорошеної плазми,тiсну
наукову спiвпрацю та активне сприяння у становленнi IФКС НАН України.

Народився 29 сiчня 1951 року в селищi Вели-
кiй Багачцi,щонаПолтавщинi.Наукова дiяльнiсть
ученого тiсно пов’язана з Iнститутом теоретичної
фiзики, де вiн почав працювати в 1972 р., одразу ж
пiсля закiнчення радiофiзичного факультету Хар-
кiвського державного унiверситету, i де пройшов
шлях вiд стажиста-дослiдника до завiдувача вiддi-
лу i директора iнституту.

Основнi науковi працi стосуються загальних
питань теорiї кiнетичних процесiв, теорiї турбу-
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лентної плазми, теорiї процесiв перенесення у термоядернiй плазмi.А.Г. Заго-
роднiй (у спiвпрацi з I.П. Якименком та Ю.Л. Клiмонтовичем) розробив ста-
тистичну теорiюпросторово-обмежених плазмово-молекулярних систем i на
її основi дослiдив вплив взаємодiї плазмової та молекулярної пiдсистем на
електромагнiтнi флуктуацiї в таких системах. Розвинув теорiю гальмiвного
випромiнювання у плазмово-молекулярних системах, яка послiдовно врахо-
вує всi можливi процеси розсiяння за участю заряджених частинок та моле-
кул (у тому числi з врахуванням iонiзацiї та рекомбiнацiї), а також розсiяння
електронiв та молекул на колективних флуктуацiях. А.Г. Загороднiй (спiльно
зО.Г.Ситенком) узагальнив теорiюфлуктуацiй у стiйкiй стацiонарнiй плазмi
на випадок турбулентної плазми з дифузiйно-дрейфовими рухами рiдинно-
го типу. Знайдено динамiчнi форм-фактори такої плазми i виявлено їхнi осо-
бливостi,пов’язанi з великомасштабними турбулентнимирухамиплазми. За-
пропоновано модель немарковської дифузiї частинок у турбулентнiй плазмi,
що дає змогу описувати насичення плазмових нестiйкостей у граничних ви-
падках слабкої i сильної турбулентностi. Сформульовано кiнетичнi рiвняння
систем з немарковськими процесами релаксацiї. Розвинуто теорiю електро-
магнiтних флуктуацiй у запорошенiй плазмi з врахуванням флуктуацiй за-
ряду порошинок.Недавнi роботи А.Г. Загороднього присвяченi розробцi по-
слiдовної кiнетичної теорiї запорошеної плазми на основi перших принципiв
статистичної механiки.

Поряд з науковою та педагогiчною дiяльнiстюА.Г. Загороднiй виконує ве-
ликий обсяг науково-органiзацiйної роботи як вiце-президент Нацiональної
академiї наук України, директор iнституту, голова спецiалiзованої ради з за-
хисту докторських дисертацiй, член наукової ради Державного фонду фун-
даментальних дослiджень, головний редактор Українського фiзичного жур-
налу, член редколегiй журналiв Condensed Matter Physics (Львiв) та «Науковi
записки Нацiонального унiверситету „Києво-Могилянська академiя“. Фiзи-
ко-математичнi науки», голова Наукової ради з iнформатики, Наукової ради
з проблем навколишнього середовища i сталого розвитку, Комiтету наукової
термiнологiї,Комiсiї знаукової спадщини академiка В.I.Вернадського,Комiсiї
зпитань євроiнтеграцiї,Комiсiї по роботi знауковоюмолоддю, є членомМiж-
народного дорадчого комiтету Мiжнародного конгресу з фiзики плазми —
одного з найбiльших свiтових наукових форумiв за цiєю тематикою.
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Дуглас Гендерсон

Рiшенням Вченої ради IФКС НАН України вiд 29 квiтня 2010 р. звання Doctor
Honoris Causa присвоєно Дугласу Гендерсону (Унiверситет Брiґхама Янга,
м. Прово, США) за видатний внесок у статистичну теорiю рiдин, визначну
роль у розвитку статистичної фiзики та змiцнення спiвпрацi мiж науковця-
ми i науковими iнституцiями Пiвнiчної Америки та України.

Професор Дуглас Гендерсон є вiдомим вченим
у теорiї рiдкого стану речовини та статистичної фi-
зики, де отриманi ним результати вважаються кла-
сичними. Загальновiдомою є теорiя збурень Бар-
кера-Гендерсона, що заклала фундамент сучасної
теорiї рiдин. Метод Гендерсона-Абрагама-Баркера
розширив використання теорiї рiдин для опису ад-
сорбцiї на плоских поверхнях.У 1999 р.Дуглас Ген-
дерсон отримав нагороду iменi Гiльдебранда Аме-
риканського хiмiчного товариства за визначний
вклад у розвиток теорiї рiдин та рiдких сумiшей.
Визначальним також є його внесок у теорiю по-
двiйного електричногошару,що утворюється на границi роздiлу електролiт-
електрод. Одним iз перших Д. Гендерсон зрозумiв можливостi методу фун-
кцiоналу електронної густини,щодозволило зробити пiонерськi першоприн-
ципнi дослiдження впливу електронiв електрода на приповерхневi властиво-
стi розчину електролiту. Дуглас Гендерсон є одним iз авторiв контактної тео-
реми для профiлю густини плину твердих сфер бiля твердої поверхнi.

Дуглас Гендерсон є автором та спiвавтором бiля 500 публiкацiй, включно з
оглядовими статями, книгами та главами у книгах. Серед них Physical Chemi-
stry: An Advanced Treatise [15 томiв, Academic Press, New York (1966–1975) ] у
спiвавторствi з Henry Eyring та Wilhelm Jost; Theoretical Chemistry: Advances
and Perspectives [6 томiв, Academic Press, New York (1973–1981)] у спiвавторствi
з Henry Eyring; Chemical Dynamics [Wiley-Interscience, New York (1971)] у спiв-
авторствi з Joseph Hirschfelder; Fundamentals of Inhomogeneous Fluids [Dekker,
New York (1992); Stochastic Differential Equations in Science and Engineering, у
спiвавторствi з Peter Plaschko World Scientific, Singapore (2006).

Член Нюйоркської та Мексиканської Академiй Наук, Дiйсний член Аме-
риканського фiзичного та Американського хiмiчного товариств, Дiйсний
член Королiвського хiмiчного товариства.

Впродовж багатьох рокiв Дуглас Гендерсон пiдтримує тiснi науковi кон-
такти з дослiдниками Iнституту фiзики конденсованих систем НАНУкраїни.
Окремi з них пройшли науковi стажування у професора Гендерсона та є спiв-
авторами численних спiльних публiкацiй.ВпершеД. Гендерсон вiдвiдав Львiв
у 1989 роцi. Вiдтодi вiн брав активну участь в органiзацiї та проведеннiмiжна-
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родних конференцiй у Львовi. Зокрема, у 2000 роцi був спiвголовою робочої
нарадипiд егiдоюCRDF,щодозволило ряду провiдних американських вчених
вперше вiдвiдати Україну. У 2004 роцi за iнiцiативою Гендерсона у Львовi вiд-
булася робоча нарада наукової програми НАТО з теорiї м’якої iонної речови-
ни. Дуглас Гендерсон є активним дописувачем та членом редколегiї журналу
Condensed Matter Physics, який видається IФКС НАН України.

Iван Вакарчук

Рiшенням Вченої ради IФКС НАН України вiд 16 травня 2011 р. звання Doctor
Honoris Causa присвоєно Iвановi Вакарчуку (Львiвський нацiональний унiвер-
ситет iменi IванаФранка) за розробкумiкроскопiчноїтеорiї бозе-рiдини, ста-
тистичної теорiї невпорядкованих систем, розвиток математичних мето-
дiв теоретичної фiзики,теорiї зоряних спектрiв iфундаментальних проблем
квантової iнформатики, а також за дiяльнiсть з органiзацiї вищої школи у
Львовi та в Українi i внесок у становлення Iнституту фiзики конденсованих
систем НАН України.

I.О. Вакарчук народився 6 березня 1947
року в с. Старих Братушанах Єдинецького
району (зараз Молдова). Пiсля закiнчення
фiзичного факультету ЛДУ iм. Iвана Фран-
ка навчався в аспiрантурi (1970–1973) у вiддi-
лi СТеКС IТФАНУРСР та пiд керiвництвом
I.Р.Юхновського захистив кандидатську ди-
сертацiю (1974). Згодом, пiсля захисту в 1980
роцi дисертацiї «Мiкроскопiчна теорiя бозе-
рiдини», став одним iз наймолодших докторiв наук в Українi та колишньому
СРСР. Тодi ж очолив у Львiвському вiддiленнi статистичної фiзики IТФ АН
УРСР вiддiл квантової статистики i став заступником керiвника цього вiддi-
лення. Вiд 1984 р. працює у Львiвському унiверситетi iм. I.Франка (протягом
1984–2015 на посадi завiдувача кафедри теоретичної фiзики, протягом 1990–
2007 рр. i 2010–2013 рр. — ректор).У перiод 2007–2010 рр. працював мiнiстром
освiти i науки України.

На фонi традицiйної в сучаснiй науцi вузької спецiалiзацiї професора
I.О. Вакарчука вирiзняє рiзноманiття наукових зацiкавлень. Їх дiапазон над-
звичайно широкий. Це— фiзика квантових рiдин, теорiя фазових переходiв
i критичних явищ, фiзика невпорядкованих систем, математичнi методи тео-
ретичної фiзики, фундаментальнi проблеми квантової механiки та квантової
iнформатики, геофiзика, загальна теорiя вiдносностi та космологiя, теорiя зо-
ряних спектрiв, фiлософiя науки. У кожнiй iз цих дiлянок вiн запропонував
новi оригiнальнi пiдходи.Широта наукових iнтересiв дозволяє I.О.Вакарчуку
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застосовувати методи, створенi ним для дослiдження одних систем i явищ, до
iнших, i таке застосування для багатьох задач виявляється надзвичайно ефе-
ктивним. Його науковi дослiдження вирiзняє пiдхiд «iз перших принципiв»,
що полягає у формулюваннi проблеми на основiфундаментальних рiвнянь iз
наступним доведенням результатiв теорiї до числа.

I.О. Вакарчук є автором понад 360 наукових публiкацiй, у т.ч. пiдручни-
кiв: «Лекцiї з загальної теорiї вiдносностi» (1990), «Квантова механiка» (1998,
перевидання з доп. 2004, 2007), «Вступ до проблеми багатьох тiл» (1999), «Те-
орiя зоряних спектрiв» (2003). Засновник i головний редактор журналу «Свiт
фiзики» та Журналу фiзичних дослiджень. Лауреат Державної премiї Украї-
ни в галузi науки i технiки (2000), премiї НАН України iм. М.П. Барабашова
(2004). Герой України (2007), кавалер численних вiдзнак та володар багатьох
почесних звань. Завдяки своїй науковiй, педагогiчнiй, органiзацiйнiй та гро-
мадськiй дiяльностi професор Вакарчук — людина добре знана в Українi та
за її межами i не лише в науковому свiтi.

Олег Лаврентович

Рiшенням Вченої ради IФКС НАН України звання Doctor Honoris Causa при-
своєно професору Олегу Лаврентовичу за визначний вклад у вивчення рiдко-
кристалiчного стану речовини та вплив його наукової та педагогiчної дiяль-
ностi на формування позитивного iмiджу української науки у свiтi.

О.Д.Лаврентович народився 25 травня 1958 р. у
селищi Липовцi Липовецького району Вiнницької
областi. У 1980 р. закiнчив iз вiдзнакою кафедру
молекулярної фiзики на фiзичному факультетiКи-
ївського державного унiверситету iменi Т.Г. Шев-
ченка (дипломна робота «Дослiдження ролi дефе-
ктiв структури в процесах фазових переходiв у мо-
лекулярних кристалах»). Вiд 1980 р. почав працю-
вати в Iнститутi фiзики АН УРCР на посадi iн-
женера вiддiлу фотонiки. У 1984 р. захистив кан-
дидатську дисертацiю «Дослiдження топологiчних
дефектiв у рiдких кристалах», а в 1990 р. — доктор-
ську дисертацiю «Топологiя дефектiв у рiдких кри-
сталах».У 1987 р. удостоєний золотої медалiАкаде-
мiї наук УРСР для молодих дослiдникiв за роботу «Дефекти типу монополiв
Дiрака в рiдких кристалах».

У 1992 р. Олег Лаврентович запрошений на посаду старшого наукового
спiвробiтника та завiдувача лабораторiєю в Iнститутi рiдких кристалiв при
Кентському унiверситетi в США. Починаючи з 2003 р., протягом 8 рокiв був
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директором цього Iнституту. До переїзду в США декiлька рокiв працював
у Францiї в лабораторiях CNRS в унiверситетi Париж-Сюд та унiверситетi
П’єра та Марiї Кюрi.

Основнi науковi iнтереси та досягнення професора Лаврентовича
пов’язанi з теоретичними та експериментальними дослiдженнями топологi-
чних i структурних дефектiв у рiдких кристалах. Зокрема вiн запропонував
сучасну класифiкацiюможливих топологiчних дефектiв у рiдких кристалах, а
його авторству належить окремий клас дефектiв— буджум (boojum). Окрiм
цього, вiн iнтенсивно працює над проблемами поверхневих явищ, пробле-
мами в областi електрооптичних ефектiв, дослiджує лiотропнi системи. Вiн
започаткував новий напрямок рiдкокристалiчних дослiджень, пов’язаний
iз рiдкокристалiчними колоїдами. Упродовж всього часу перебування за
кордоном пiдтримує тiснi науковi контакти з науковцями з України.

Важливого значення професор Лаврентович надає педагогiчнiй дiяльно-
стi. У 2002 р. вiн стає радником студентської фiлiї Мiжнародного товариства
оптичної iнженерiї (SPIE), а починаючи з 2004 р. — радником студентської
фiлiї Товариства матерiалознавчих дослiджень, якi дiють приКентському унi-
верситетi. Багато молодих дослiдникiв iз рiзних країн свiту пройшли через
аспiрантуру Iнституту рiдких кристалiв при Кентському унiверситетi. Є се-
ред них i випускники українських унiверситетiв.

Професор Лаврентович є спiвавтором двох книжок: «Defects in Liquid
Crystals: Computer Simulations, Theory and Experiment» (O.D. Lavrentovich, P.
Pasini, C. Zannoni, S. Zumer), Kluwer Academic Publishers: The Netherlands
(2001) та «Soft Matter Physics: An Introduction» (M. Kleman, O.D. Lavrentovich),
Springer Verlag: New York, (2003). Остання книжка вийшла у росiйському пе-
рекладi «Основы физики частично упорядоченных сред», Физматлит (2007).
Окрiм цього вiн є автором окремих роздiлiв у 10 iнших книжках та колектив-
них монографiях.

Олег Лаврентович є членом редколегiї журналу Condensed Matter Physics,
зокрема, у 2010 роцi був спiвредактором спецiального випуску, присвячено-
го рiдкокристалiчним колоїдам. Також є членом редколегiй iнших журналiв,
зокрема, Liquid Crystals, Electronic Liquid Crystals та Українського фiзичного
журналу. Протягом 2003–2010 рр. був членом редколегiї Physical Review E, а
протягом 2000–2003 рр. — Liquid Crystals Today.

Професор Лаврентович є дiйсним членом Мiжнародного товариства
оптичної iнженерiї (SPIE). У 2002 роцi удостоєний премiї NorTech Innovati-
on Award за технологiю бiодетекцiї на основi рiдких кристалiв. У перiод 1996–
2000 рр. був членомради директорiв та виконавчим секретаремМiжнародно-
го рiдкокристалiчного товариства. Протягом усього цього часу брав активну
участь в органiзацiї та проведеннi багатьох мiжнародних конференцiй з те-
матики рiдких кристалiв. Зокрема у 2000 р. — спiвголова Робочої наради з
комп’ютерного моделювання дефектiв у рiдких кристалах, яка проходила в
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Iталiї в рамках наукової програми NATO, у 2005 р. — голова Гордонiвської
конференцiї з рiдких кристалiв. Один з iнiцiаторiв проведення у Львовi Ро-
бочих нарад Планера-Смолуховського з м’якої речовини, якi органiзовує Iн-
ститут фiзики конденсованих систем НАН України (2009, 2011) за фiнансової
пiдтримки Institute for Complex Adaptive Matter (ICAM-I2CAM).

Крiстiан фон Фербер

Рiшенням Вченої ради Iнституту фiзики конденсованих систем Нацiональ-
ної академiї наук України вiд 15 листопада 2012 року, звання Doctor Honoris

Causa присуджено Крiстiану фон Ферберу (Ковентрi, Англiя) за дослiдження,
що дозволили пояснити низку властивостей м’якої речовини та складних си-
стем, зокрема скейлiнг та мультифрактальнiсть складних полiмерiв, фазовi
переходи в полiелектролiтахта сурфактантах, динамiку i вразливiсть скла-
дних мереж, а також за його активну участь у пiдготовцi молодих вчених та
особисту iнiцiативу в рiзнихформах спiвпрацiмiжкраїнамиЄСтаУкраїною.

Крiстiан фон Фербер народився 15 травня
1961 р. у мiстi Ґеттiнґенi, Нiмеччина. Пiсля отри-
мання диплому магiстра фiзики (Dipl. Phys.) в
унiверситетi Бонна (1988), продовжив навчання в
аспiрантурi унiверситету Ессена, де захистив ди-
сертацiю (Dr. rer. nat., summa cum laude, 1993). Да-
лi проводив дослiдження у кiлькох провiдних на-
укових центрах, зокрема унiверситетi Тель-Авiву,
як стипендiат престижного фонду Мiнерви, а та-
кож унiверситетах Дюссельдорфа та Фрайбурга.
Був запрошеним професором в унiверситетi мiста
Лiнц (Австрiя) та стипендiатомМарiї Кюрi в унiверситетi Кракова (Польща).
У 2003 р. отримав габiлiтацiю (Venia Legendi у фiзицi) в унiверситетiФрайбур-
га i є приватдоцентом в унiверситетi Дюссельдорфа. Вiд 2006-го року працює
вДослiдницькому центрi прикладної математики унiверситету Ковентрi (Ан-
глiя), є асоцiйованим професором цього унiверситету.

Науковi зацiкавлення Крiстiана фонФербера стосуються в основному фi-
зики м’якої речовини та складних систем. Завдяки глибоким i системати-
чним дослiдженням вiн став визнаним експертом у галузi статистичної фi-
зики, фiзики полiмерiв та теорiї складних мереж.Об’єктами його дослiджень
є складнi полiмери, колоїди та невпорядкованi магнетики, транспортнi ме-
режi. Особливою рисою д-ра фон Фербера є майстерне володiння багатьма
сучасними аналiтичними та чисельними пiдходами. Робота в рiзних галузях
дозволила йому застосувати розвиненi методики до рiзних задач i таким чи-
ном знаходити розв’язки складних проблем iнколи незвичними, але завжди
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дуже ефективними шляхами. Скейлiнг складних полiмерних систем, явища
мультифрактальностi, фазовi переходи в полiелектролiтах та сурфактантах,
динамiка мереж та їх вразливiсть пiд дiєю атак є лише деякими з низки явищ,
якi вдалось глибше зрозумiти завдяки його наполегливiй роботi.

Варто вiдзначити наукову органiзацiйну дiяльнiсть Крiстiана фон Фербе-
ра.Вiн є провiднимпартнером унизцi дослiдницьких проектiв нацiонального
та мiжнародного рiвня, тiсно спiвпрацює iз дослiдницькими групами уФран-
цiї, Нiмеччинi, Португалiї, США та Великобританiї. Його спiвпраця з Украї-
ною розпочалась бiльш як двадцять рокiв тому. Крiстiан фон Фебер є членом
редколегiї журналуCondensedMatter Physics i веде в ньому полiмерну темати-
ку. Зокрема, був iнiцiатором i спiвредактором декiлькох спецiальних випускiв
журналу, серед яких— перша збiрка оглядових статей iз фiзики зiркових по-
лiмерiв. К. фон Фербер є серед органiзаторiв конференцiй, що проводяться
в Українi. Значна частина його зусиль присвячена вихованню молодого по-
колiння українських вчених. Вiн читав спецкурси студентам та аспiрантам
ЛНУ iм. I. Франка та IФКС НАН України, керував дипломними роботами i
кандидатськими дисертацiями. Завдяки його особистiй iнiцiативi багато мо-
лодих українських вчених мали можливiсть проводити дослiдження у про-
вiдних свiтових наукових центрах.

Олександр Бакай

Рiшенням Вченої ради Iнституту фiзики конденсованих систем Нацiональ-
ної академiї наук України вiд 26 лютого 2013 року званняDoctor Honoris Causa
присвоєно професору Олександру Бакаю (Iнститут теоретичної фiзики iм.
О.I. Ахiєзера ННЦ Харкiвський фiзико-технiчний iнститут НАН України,
Харкiв) за вагомий внесок у теорiю плазми, скла, рiдин, розвиток матерiало-
знавства для ядерної енергетики, пiдтримку української культури та поши-
рення її у свiтi, а також тiсну спiвпрацю з IФКС НАН України в дослiдженнi
невпорядкованих систем, фазових переходiв та критичних явищ.

О.С. Бакай народився 16 вересня 1938 р. у Харко-
вi.Пiсля закiнчення Харкiвського державного унiвер-
ситету працює у Харкiвському фiзико-технiчному iн-
ститутi, де пройшов шлях вiд молодшого наукового
спiвробiтника (1961) до завiдувача теоретичного вiд-
дiлу (1981). У 1966 р. захистив кандидатську дисерта-
цiю «Впливперiодичних та випадкових збурень на не-
лiнiйнi системи», а в 1972 р. — докторську дисертацiю
«Питання теорiї нелiнiйних коливань та їхнє застосу-
вання у фiзицi».

Науковi зацiкавлення О.С. Бакая пов’язанi iз ши-
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роким спектром дослiджень як в областi теоретичної фiзики та теорiї конден-
сованого стану, так i в галузi прикладного матерiалознавства в ядернiй енер-
гетицi. Вiн разом iз О.I. Ахiєзером запропонував теорiю стохастичного при-
скорення частинок на основi моделi Фермi-Уляма; разом iз В.Г. Бар’яхтаром
дослiджував процеси параметричного збудження звуку однорiдним магнi-
тним полем у феромагнетиках; iз Ю.С. Сiговим вивчав турбулентнi явища
в рiдинах i плазмi. Вiн отримав важливi результати при дослiдженнi: меха-
нiзмiв збудження i управлiння релаксацiйними коливаннями в системi пу-
чок-плазма; нелiнiйної динамiки й теорiї плазми; структурних та динамiчних
властивостей металiчних стекол i склоутворюючих рiдин. Теоретичнi робо-
ти О.С. Бакая заклали фундамент фiзики структурних фазових перетворень
пiд впливом радiацiйного опромiнення. Пiд його керiвництвом створено до-
слiдницький комплекс для вивчення впливу опромiнювання на корозiю кон-
струкцiйних сплавiв у сольових розплавах.

О.С. Бакай є автором бiля 300 наукових праць та 4 монографiй. Його на-
уковi роботи вiдзначенi Державною премiєю України в областi науки i те-
хнiки (1992) i премiєю НАН України iм. О.I. Лейпунського (2008). У 2009 р.
О.С. Бакая було обрано дiйсним членом Нацiональної академiї наук України.
Блискуче володiння сучасним апаратом теоретичної фiзики, глибока еруди-
цiя в рiзних дiлянках науки i культури, активна участь у громадському життi
країни — такi характернi риси особистостi Олександра Степановича Бакая.
Вiн — дiйсний член Наукового товариства iменi Шевченка (2007), почесний
доктор IТФ НАН України iм.М.М. Боголюбова (2010), Соросiвський профе-
сор (1996), лауреат стипендiї iм. К.Д. Синельникова (2003), член редколегiй
багатьох наукових журналiв, зокремаЖурналу фiзичних дослiджень,Метал-
лофизика и новейшие технологии, Питання атомної науки i технiки, Успехи
физики металлов,Физика низких температур,Фiзична iнженерiя поверхнi.
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Жан-П’єр Бадiалi

РiшеннямВченої ради IФКСНАНУкраїни званняDoctorHonoris Causa присво-
єно доктору Жан-П’єру Бадiалi за визначний вклад у розвиток теорiї поверх-
невих явищ, електрохiмiї, м’якої речовини, статистичної фiзики, за важливу
роль у встановленнiта змiцненнi наукової спiвпрацi мiж науковцями Францiї
та України.

Жан-П’єр Бадiалiнародився 20жовтня 1941 р. в
селищiМiрандi (Mirande) регiонуПiвденнiПiренеї
Францiї. Помер 15 квiтня 2016 р. у Парижi. Отри-
мав iнженерну освiту, закiнчивши Вищу електри-
чну школу (Ecole Superieure d’Electricité) в Парижi.
Вiд 1970 р. працював вНацiональному науково-до-
слiдницькому центрi (CNRS) як науковець. Тут вiн
пройшов науковий шлях вiд стажиста-дослiдника
до дослiдницького директора виняткового класу.
Протягом двох термiнiв Ж.-П. Бадiалi керував на-
уковою лабораторiєю в унiверситетi П’єра i Марiї
Кюрi в Парижi, чотири рази обирався членом нау-
кової ради CNRS, протягом 1995–2000 рр. був пре-
зидентом секцiї «Молекули: структура та взаємодiї». У перiод 2001–2006 рр.
керував науковою групою «Теорiя мiжфазних явищ» лабораторiї електрохi-
мiї та аналiтичної хiмiї Вищої нацiональної школи хiмiї в Парижi, протягом
2006–2010 рр. працював у цiй групi як науковець, а у 2010–2016 рр.— якEmeri-
tus науковець.

Свою наукову дiяльнiсть Ж.-П. Бадiалi розпочав теоретичними та екс-
периментальними дослiдженнями дiелектричної релаксацiї в розчинах еле-
ктролiтiв. На початку 1980-их рокiв у його роботах зi спiвробiтниками зро-
блено першi систематичнi дослiдження впливу електронної пiдсистеми мета-
лiчного електрода на властивостi електрохiмiчних систем. У 1990-х роках для
опису властивостей iонних систем при наявностi поверхнi вiн розробив новi
методи,що базуються на теоретико-польовому пiдходi. В цей же час вiн про-
водить успiшнi дослiдження формування пасивного шару та його впливу на
властивостi електрохiмiчних систем. Пiзнiше цi дослiдження лягли в основу
оригiнальних робiт з мезоскопiчного моделювання корозiйного руйнування
поверхнi. Виняткове значення мають його роботи з дослiдження реструкту-
ризацiї матерiалiв пiд впливом адсорбцiї.Природнiм розширенням цих робiт
стали дослiдження впливу процесiв iнтеркаляцiї на властивостi матерiалiв.
Протягом останнiх двох декад Ж.-П. Бадiалi виконав ряд фундаментальних
робiт у галузi статистичної фiзики та квантової механiки. Серед них: введен-
ня фрактальної структури у фейнмановськi iнтеграли по траєкторiї, розраху-
нок ентропiї чорних дiр, з’ясування ролi дискретностi простору в квантовiй
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та статистичнiй механiцi, часова еволюцiя малих хiмiчно реагуючих систем,
проблема необоротностi в статистичнiй механiцi тощо.

Упродовж багатьох рокiв Ж.-П. Бадiалi пiдтримував тiснi науковi кон-
такти з науковцями Iнституту фiзики конденсованих систем НАН України.
Вперше Ж.-П. Бадiалi вiдвiдав Львiв у 1991 р. Вiдтодi починаються його регу-
лярнi вiзити до України, результатом яких стали чисельнi спiльнi науковi до-
слiдження. Вiн брав активну участь в органiзацiї та проведеннi багатьох мiж-
народних конференцiй, що проходили у Львовi. Вiн був активним спiвуча-
сником ряду спiльних мiжнародних проектiв, зокрема двох проектiв INTAS,
проекту Eco-Net, в рамках якого розроблену ним теорiю корозiї використа-
но для моделювання процесiв саморуйнування матерiалiв,що мiстять радiо-
активнi речовини. За iнiцiативоюЖ.-П. Бадiалi, Iнститут фiзики конденсова-
них систем НАНУкраїни, починаючи з 1991 р., став першим iнститутомНАН
України,що має регулярнi контакти з CNRS.Ж.-П. Бадiалi був членом редко-
легiї журналу Condensed Matter Physics та активним автором журналу. Його
пiдтримка була важлива при створеннi Наукової ради з проблеми «Фiзика
м’якої речовини» при Вiддiленнi фiзики та астрономiї НАН України.

Карл Хайнцiнґер

Рiшенням Вченої ради IФКС НАН України вiд 14 травня 2015 р. звання Doctor
Honoris Causa присвоєно Карлу Хайнцiнґеру (Iнститут хiмiї Товариства iме-
нi Макса Планка, м. Майнц, Нiмеччина) за пiонерськi дослiдження розчинiв
електролiтiв методами комп’ютерного моделювання та його роль у станов-
лення комп’ютерного моделювання, як одного з провiдних напрямкiв дослi-
джень Iнституту фiзики конденсованих систем НАН України.

Карл Хайнцiнґер народився 25 грудня
1930 р. в Кляйн Аугаймi (Klein-Auheim), пе-
редмiстi Ганау (Hanau), земля Оффенбах,
Гессен. За освiтою фiзик, у 1957 р. отримав
диплом Iнституту прикладної фiзики Унi-
верситету Франкфурта. Науковою роботою
почав займатися, працюючи в Iнститутi хi-
мiї (Iнститут Отто-Гана) Товариства iменi
Макса Планка у Майнцi. У 1961 р. отри-
мав диплом доктора фiлософiї унiверсите-
ту Майнца. Протягом 1962–1964 рр. — на-
уковий спiвробiтник (Postdoctoral Research
Associate) вiддiлу хiмiї Брукхейвенської на-
цiональної лабораторiї (Аптон, штат Нью-Йорк, США). У перiод 1964–
1996 рр. — працює в Iнститутi хiмiї Товариства iменiМакса Планка у Майнцi



ПОЧЕСНI ДОКТОРИ · 211

на посадi керiвника робочої групи з фiзичнiй хiмiї. Вiд 1996 р. перебуває на
пенсiї.

Першi науковi дослiдження Карла Хайнцiнґера були пов’язанi з вимiрю-
ваннями теплопровiдностi орто- та пара-водню при низьких температурах.
Тематика iзотопних ефектiв у водi та водних розчинах була однiєю з основ-
них на перших етапах його наукової кар’єри. Починаючи з 1973 р. основ-
на частина наукової дiяльностi Карла Хайнцiнґера та його групи пов’язана
з комп’ютерним моделюванням водних розчинiв електролiтiв. Ця дiяльнiсть
була спрямована на дослiдження властивостей, якi на той час були неви-
вченими чи маловивченими в рамках iснуючих експериментальних методик,
зокрема це стосується дослiдження гiдратацiйної структури iонiв та її вплив
на динамiчнi властивостi розчинiв електролiтiв.

З метою вивчення впливу iонiв на властивостi води у 1983 р. Карл Хайн-
цiнґер разом iз Фiлiпом Бопом та Ґабором Янчо запропонував оригiнальну
нежорстку модель води (Bopp-Jancho-Heinzinger або BJH модель),що згодом
отримала визнання серед дослiдникiв, якi займаються комп’ютерним моде-
люванням як розчинiв електролiтiв, зокрема, так i водних середовищ, в цiло-
му. Сьогоднi ця стаття з описом моделi води нараховує майже пiвтисячi ци-
тувань у базi даних WoS. Проведенi в рамках цiєї моделi дослiдження гiдра-
тацiйної структури катiонiв Ca2+ та Mg2+ виявили суттєву змiну структури
молекул води в гiдратнiй оболонцi як наслiдок їх взаємодiї з катiоном. Цi ре-
зультати стали основоюпроведених пiзнiшев IФКСНАНУкраїни дослiджень
змоделювання катiонного гiдролiзу, спричиненого високо-валентними катiо-
нами.

Серед iнших важливих об’єктiв, якi дослiджувалися в групi Карла Хайн-
цiнґера, слiд вiдмiтити водно-спиртовi розчини, зокрема, водний розчин ме-
тилового спирту, а також метало-амiачнi розчини, поверхнi роздiлу «метал
(платина) — водний розчин електролiту» та ряд iнших систем. Характерною
рисою всiх цих дослiджень є поєднання комп’ютерних методiв iз квантово-
механiчними розрахунками потенцiалiв iонно-молекулярної взаємодiї, вико-
ристання якомога реалiстичнiших моделей, проведення дослiджень при фi-
ксованiй iоннiй концентрацiї, а також тiсний контакт iз рiзними експеримен-
тальними групами.Вполi зоруКарлаХайнцiнґера були такожрiзнiприкладнi
аспекти, зокрема, геологiчнi, пов’язанi з дослiдженням водних розчинiв еле-
ктролiтiв при високих тисках i температурах.

Упродовж багатьох рокiв Доктор Карл Хайнцiнґер пiдтримував тiснi нау-
ковi контакти з науковцями IФКС НАН України. Вперше вiн вiдвiдав Львiв у
1983 р. як запрошений лектор Мiжнародної школи з фiзики iонної сольвата-
цiї. У 1985 р. за iнiцiативою Карла Хайнцiнґера пiдписано трирiчний договiр
про наукове спiвробiтництво мiж Львiвським вiддiленням статистичної фi-
зики Iнституту теоретичної фiзики АН УРСР (вiд 1990 р. — Iнститут фiзики
конденсованих систем НАН України) та Iнститутом хiмiї Товариства Макса
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Планка, який згодом продовжили ще на два трирiчних термiни (до 1994 р.
включно). Вiдтодi розпочалися регулярнi взаємнi науковi вiзити, результатом
яких стали спiльнi науковi публiкацiї. Карл Хайнцiнґер брав активну участь в
органiзацiї та проведеннi багатьох мiжнародних конференцiй, що проходили
у Львовi. Вiн був активним учасником ряду спiльних мiжнародних наукових
проектiв, останнiй з яких стосувався проведення у Львовi Iнститутом фiзики
конденсованих системНАНУкраїни в 2004 р. Робочої нарадиНАТО з фiзики
iонної м’якої речовини.

Бертран Берш

Рiшенням Вченої ради IФКС НАН України вiд 10 березня 2016 р. звання Doctor
Honoris Causa присвоєно Бертрану Бершу (м. Нансi, Францiя) за цикл дослi-
джень,що пояснили змiни в критичнiй поведiнцi складних систем пiд впливом
структурного безладу, неоднорiдностей, аперiодичностi i просторових обме-
жень, а також за його дiяльнiсть у пiдготовцi молодих вчених i особисту iнi-
цiативу в рiзних формах спiвпрацi мiж Францiєю та Україною.

Бертран Бершнародився 6 травня 1963 р.
в м. Метцi (Францiя). У 1987 р. в унiверси-
тетi Нансi отримав ступiнь магiстра фiзи-
ки i прикладної фiзики. В 1991 р. захистив
докторську дисертацiю, виконану в цьому
ж унiверситетi пiд керiвництвом одного з
французьких патрiархiв статистичної фiзи-
ки Лоїка Тюрбана. Вiдтодi працює в цьо-
му унiверситетi (вiд 2009 р. унiверситет увi-
йшов до бiльшого об’єднання— унiверсите-
ту Лотарингiї). Габiлiтований доктор (1997),
професор (1998). Протягом 2008–2011 рр. —
президент секцiї Нацiональної ради унiвер-
ситетiв (CNU, France)—загальнонацiональної установи,щовiдповiдає за оцi-
нювання та зарахування на посаду викладачiв унiверситетiв. У перiод 2008–
2013 рр.— директор департаментуфiзики iмеханiки унiверситету Лотарингiї.

Основна дiлянка наукових зацiкавлень Бертрана Берша, в якiй вiн почав
працювати ще з часу виконання дисертацiї— фазовi переходи i критичнiсть
(в їх рiзноманiтних реалiзацiях). Завдяки його працi стали зрозумiлiшими
змiни критичної поведiнки дво- та тривимiрних систем пiд впливом стру-
ктурного безладу, неоднорiдностей, просторових обмежень. Учений запро-
понував теоретичний опис переходiв рiзного типу (нематик–iзотропна рiди-
на, пара–феромагнетик, BKT-подiбних) та провiв надзвичайно ретельнi чи-
сельнi симуляцiї для перевiрки передбачень теорiї.Нещодавно вiн зробив ва-
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жливий внесок у теорiю спiнового транспорту в напiвпровiдниках, дослiдив-
ши сполуки з сильною спiн-орбiтальною взаємодiєю i застосувавши калiбру-
вальну симетрiю для аналiзу топологiчних аспектiв таких систем. Майстер-
не володiння методами статистичної фiзики та комп’ютерного експерименту
привело його до застосування цих знарядь для аналiзу складних систем, що
складаються iз багатьох агентiв нефiзичної природи. Завдяки цим та iншим
дослiдженням проф. Б. Берш є визнаним у свiтi експертом у дiлянцi статисти-
чної фiзики складних систем.

Згаданi вище дослiдження виконанi за участi численних колег iз рiзних
наукових установ свiту. Особливi зв’язки, однак, поєднують Бертрана Бер-
ша з Україною та з IФКС НАН України. У спiвпрацi з українськими вчени-
ми вiн опублiкував понад 30 робiт, був спiвкерiвником кандидатських дисер-
тацiй, що виконувалися в IФКС НАН України та в унiверситетi Лотарингiї.
Зокрема пiд його керiвництвом виконано кандидатську дисертацiю, захище-
ну пiд час першого спiльного франко-українського засiдання (сiчень, 2009).
Ця традицiя знайшла своє продовження, зокрема, в створеному за iнiцiати-
вою Бертрана Берша Мiжнародному коледжi докторантiв «Статистична фi-
зика складних систем» (Нансi–Ляйпцiг–Львiв–Ковентрi), до якого входить
також IФКС НАН України. Завдяки iнiцiативi та пiдтримцi Б. Берша низка
молодих науковцiв України отримала змогу навчатися i стажуватися за кор-
доном, виконувати дослiдження в рамках мiжнародних проектiв спiвпрацi.
Бертран Берш входить до редколегiї журналу Condensed Matter Physics, вiн
належить до активних органiзаторiв проведення серiї щорiчних конферен-
цiйMECO (Middle European Cooperation in Statistical Physics, органiзованих у
Європi з 1974 р.). Завдяки його пiдтримцi Львiв у 2011 р. став першим україн-
ським мiстом, де вiдбулась одна з конференцiйMECO.
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Войко Влахi

Рiшенням Вченої ради IФКС НАН України вiд 6 березня 2017 р. звання Doctor

Honoris Causa присвоєно Войку Влахi (м. Любляна, Словенiя) за визначний
вклад у теоретичнi та експериментальнi дослiдження водних розчинiв еле-
ктролiтiв i полiелектролiтiв, включаючи колоїднi та бiлковi розчини, та за
встановлення i змiцнення наукових зв’язкiв мiж вченими Словенiї та України.

Войко Влахi народився 29 травня 1946 р.
в Люблянi. Вищу освiту отримав, навчаю-
чись на факультетi природничих наук i те-
хнологiї унiверситету Любляни, де спецiалi-
зувався в хiмiчнiй iнженерiї (BSc, 1970) та фi-
зичнiй хiмiї (Msc, 1973). У цьому ж унiвер-
ситетi в 1978 р. отримав ступiнь доктора фi-
лософiї (PhD). З цього часу вся його профе-
сiйна та наукова дiяльнiсть пов’язана з унi-
верситетом Любляни, де вiн пройшов шлях
вiд асистента до професора кафедри фiзи-
чної хiмiї. Впродовж цього часу Войко Влахi
неодноразово отримував як нацiональнi, так i мiжнароднi престижнi вiдзна-
ки, зокрема, найвищу нацiональну вiдзнаку за наукову дiяльнiсть в Словенiї
(Zois Award, 1996), стипендiю програми Фулбрайта (1984–1986), обраний до
Європейської академiї наук та мистецтв (2009). Запрошений лектор на поса-
ду вiзитуючого професора в унiверситети Калiфорнiї у Девiсi та Берклi (1984–
1986, США), Регенсбурга (2006, Нiмеччина), П’єра та Марiї Кюрi в Парижi
(2007, 2009,Францiя), Калiфорнiї у Сан-Франциско (2006–2011, США).

Свою наукову дiяльнiсть Войко Влахi розпочав теоретичними та експе-
риментальними дослiдженнями впливу конформацiї полiiонiв на термоди-
намiчнi властивостi розчинiв полiелектролiтiв. Пiзнiше, на початку 1980-их
рокiв у роботах В. Влахi та його спiвробiтникiв були зробленi першi систе-
матичнi дослiдження подвiйного електричногошару цилiндричної геометрiї,
виконанi за допомогоюметодуМонтеКарло, теорiї функцiоналу густини та на
основi використання модифiкованого рiвняння Пуасона-Больцмана. У 1990-
х роках, завдяки врахуванню сил збiднення вiн, разом iзДж.Праузнiцом (UC
Berkeley), запропонував теорiю для осаду бiлкiв. Важливе значення мають
роботи В. Влахi зi спiвробiтниками, в яких методами Монте Карло показа-
но, що за присутностi двовалентних контрiонiв вiдбувається кластеризацiя
однойменно заряджених макроiонiв. Цi роботи були виконанi в кiнцi 1990-
х рокiв i з того часу стимулювали велику кiлькiсть публiкацiй, присвячених
цьому ефекту. Велике значення для розумiння ефектiв iонної гiдратацiї ма-
ють роботи В. Влахi початку 2000-х рокiв. У роботах, виконаних впродовж
2008–2013 рокiв, показано, що присутнiсть гiдрофобних груп приводить до
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зворотної змiни послiдовностi Гофмейстера. Цi роботи лягли в основу суча-
сної теорiї розчинiв бiлкiв. У нiй вперше проведено рiвноправне врахування
взаємодiї мiж усiма частинками системи, включно з iонами солей та молеку-
лами води.

Упродовж багатьох рокiв Войко Влахi пiдтримував тiснi науковi контакти
з Iнститутомфiзики конденсованих системНАНУкраїни.Перше знайомство
В. Влахi з працiвниками IФКСНАНУкраїни вiдбулося в 1990 р., пiд час 3-ї Лi-
блiцької конференцiї зi статистичної механiки рiдин, яка вiдбувалася у Бехiнi
(Чехiя). З того часу розпочато надзвичайно успiшненаукове спiвробiтництво,
яке триває майже 30 рокiв. Вiдбувалися регулярнi вiзити дослiдникiв iнсти-
туту в Любляну та працiвникiв кафедри фiзичної хiмiї унiверситету Любляни
до Львова. В результатi спiвробiтництва опублiковано близько 40 спiльних
наукових статей. В. Влахi брав активну участь в органiзацiї та проведеннi ба-
гатьох мiжнародних конференцiй, що проходили у Львовi. Вiн є членом ред-
колегiї журналу Condensed Matter Physics та його активним дописувачем.

Ральф Кенна

Рiшенням Вченої ради IФКС НАН України вiд 11 лютого 2019 р. звання Doctor
Honoris Causa присвоєно Ральфу Кеннi (м. Ковентрi, Велика Британiя) за
цикл дослiджень, присвячених критичнiй поведiнцi складних систем нефiзи-
чної природи, соцiальних явищ i проблем гуманiтарних наук, а також за його
дiяльнiсть з пiдготовкимолодих вчених i особисту iнiцiативу в рiзнихформах
спiвпрацi мiж Великою Британiєю та Україною.

Ральф Кенна народився 27 серпня 1964 р. у
м. Атлонi (Iрландiя). В 1988 р. пiсля здобуття сту-
пеня магiстра в Трiнiтi коледжi в Дублiнi вiн отри-
мав грант вiд Європейської Ради на навчання в
аспiрантурi в Австрiї. У 1993 р. iз вiдзнакою захи-
стив докторську дисертацiю в унiверситетi м. Гра-
ца. Пiсля цього працював в унiверситетi Лiверпу-
ля (1994–1997) та в Трiнiтi коледжi в Дублiнi (1997–
1999). Починаючи з 2002 р., працює в унiверситетi
мiста Ковентрi (вiд 2012 р. — на посадi професора).
Ральф Кенна є одним зi спiвзасновникiв Дослiдни-
цького центру прикладної математики в унiверси-
тетi мiста Ковентрi.

Науковi iнтереси Ральфа Кенни охоплюють
теорiю поля, статистичну фiзику складних систем та теорiю фазових перехо-
дiв, соцiофiзику.Його дослiдження скейлiнгу нулiв статистичної суми 2d XY
моделi дозволили пояснити особливостi переходу Березицького-Костерлiца-



216 · ПОЧЕСНI ДОКТОРИ

Таулеса, а знайденi ним спiввiдношення для логарифмiчних поправок до
скейлiнгу широко застосовуються в дослiдженнi неперервних фазових пере-
ходiв. Добре знанi його результати про структурно-невпорядкованi системи,
нерiвноважнi моделi при низьких вимiрностях, особливостi впорядкування
поблизу верхньої критичної вимiрностi. Ральф Кенна i його колеги успiшно
використовують концептуальний апарат i методи статистичної фiзики для
дослiдження складних систем нефiзичної природи. Окремо хотiлося б пiд-
креслити два тематичнi напрямки з широкого спектру зацiкавлень Ральфа
Кенни, якi безпосередньо вплинули на тематичний профiль дослiджень
IФКС НАН України. Кiлькiснi дослiдження соцiальних явищ та проблем
гуманiтарних наук, що вiдомi в свiтi пiд термiном «digital humanities», а також
наукознавчi розвiдки активнопроводяться в IФКСНАНУкраїни саме в тiснiй
спiвпрацi iз группою Р. Кенни. Насамперед це стосується аналiзу соцiальних
мереж мiфологiчних героїв, дослiдження кореляцiй мiж рiзними оцiнками
ефективностi наукових колективiв та вивчення процесiв завантажуваностей
наукових статей. Донедавна цi задачi вважалися «екзотичними» для фiзики,
нинi вони належать до науки про складнi системи, пiонером якої в Українi
є IФКС НАН України. У журналi Scientometrics, що є свiтовим флагманом у
сферi наукометрiї, з десятка статей, що мають стосунок до України, бiльшiсть
мiстять результати, отриманi працiвниками IФКС НАН України в спiвпрацi
з Ральфом Кенною. Спiльно з українськими вченими вiн опублiкував понад
30 наукових робiт. Поряд iз англомовними працями, деякi з його статей
вийшли українською мовою у виданнях Вiсник НАН України, Доповiдi
НАН України, Журнал фiзичних дослiджень, Україна модерна. Професор
Р. Кенна є спiвкерiвником кандидатської дисертацiї, виконаної одночасно в
IФКС НАН України та в унiверситетi Ковентрi (П. Сарканич), iнiцiатором
i спiвдиректором Мiжнародного коледжу докторантiв «Статистична фiзика
складних систем» та Спiвпрацi «L4» (Нансi–Ляйпцiг–Львiв–Ковентрi).
Завдяки iнiцiативi та пiдтримцi проф. Р. Кенни молодi науковцi IФКС НАН
України мають змогу навчатися i стажуватися за кордоном, виконувати
дослiдження в рамках мiжнародних проектiв (три проекти мiжнародної
спiвпрацi IRSES). Ральф Кенна є членом редколегiї Condens. Matter Phys.,
належить до активних органiзаторiв щорiчних конференцiй MECO (Middle
European Cooperation in Statistical Physics). Завдяки його iнiцiативi вiдбува-
ються майстернi Math Meets Myth (MMM), якi знайшли своє продовження
у серiї майстерень Physics Meets Humanities, що проводить Iнститут фiзики
конденсованих систем НАН України.



ПЕРСОНАЛIЇ

Андрусик Андрiй Ярославович

Народився 04.12.1976 р. у м. Львовi. Кандидат фiз.-
мат. наук (2011). Закiнчив iз вiдзнакою Львiвський
держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1998). Протягом 1999–
2001 рр. навчався в аспiрантурi Iн-ту фiзики кон-
денс. систем НАН України. У перiод 2001–2014 рр.
працював в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН
України (вiддiл теорiї модельних спiнових систем)
на посадах пров. iнженера та мол. наук. спiвр. Вiд
2014 р. працює в IТ-сферi (програмiст у компа-
нiї SoftServe). Брав участь у розробцi системи дер-
жавних закупiвель PROZORRO.

Науковi дослiдження пов’язанi з вивченням статичних i динамiчних власти-
востей сегнетоактивних сполук iз водневими зв’язками.

Стипендiат академiка НАН України I.Р. Юхновського (2012), лауреат премiї
Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих учених (2006).

Пр.: R.R.Levitskii, I.R.Zachek and A.Ya.Andrusyk. The thermodynamics of the Rochelle salt NaKC4H4O6 ⋅4H2O

crystal studied within the Mitsui model extended by piezoelectric interaction and transverse field // J. Phys.

Stud.-2010. - Vol. 14, No. 3. - P. 3701; R.R.Levitskii, A.Ya.Andrusyk and I.R.Zachek. Dynamics of the Rochelle

salt NaKC4H4O6 ⋅ 4H2O crystal studied within the Mitsui model extended by piezoelectric interaction and

transverse field // Condens. Matter Phys. - 2010. - Vol. 3, No. 1. - P. 13705; A.Andrusyk. Piezoelectric effect

in Rochelle salt // Ferroelectrics — Physical Effects / Ed. by M. Lallart. - InTeh, 2011. - August. - P. 195-220.

Антоневич Максим Петрович

Народився 13.01.1976 р. у м. Львовi. Закiнчив
Держ. ун-т «Львiвська полiтехнiка» (1997). Протя-
гом 1998–1999 рр. працював в Iн-тi фiзики кон-
денс. систем НАНУкраїни в лабораторiї iнформа-
цiйних технологiй i комп’ютернихмережнапосадi
iнж. II кат. У 1999 р. переведений у ДП Науково-
телекомунiкацiйний центр «Українська академi-
чна i дослiдницька мережа» IФКС НАН України.

Займався забезпеченням науково-телекомунiка-
цiйної дiяльностi засобами комп’ютерної мережi

217
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Iнтернет. Встановлював та налагоджував електронну пошту, комутований та
некомутований зв’язок. Займався розробкою i пiдтримкою веб-сторiнок.

Антоневич Остап Петрович

Народився 24.10.1971 р. у м. Львовi. Закiнчив
Львiвський держ. ун-т iм. I. Франка (1993). Про-
тягом 1993-1996 рр. навчався в аспiрантурi Iн-ту
фiзики конденс. систем НАН України. У перiод
1996–2003 рр. працював в Iн-тi фiзики конденс. си-
стем НАН України на посадi пров. iнж. вiддiлу те-
орiї розчинiв. У 1999–2000 рр. стажувався у Вiль-
ному унiверситетi Берлiна. Вiд 2003 р. працює в
IТ-сферi (розробка програмного забезпечення в
областi пошукових i децентралiзованих iнформа-
цiйних систем у фiрмiNeofonie; старший консуль-

тант у фiрмi F-Project, вiд 2008 р. — старший IT-архiтектор у фiрмi Т-Systems
у рiзних проектах для нiмецької автомобiльної промисловостi).

Науковi дослiдження стосуються теорiї розчинiв. Спiльно з М.Ф. Головком
запропоновано асоцiативну базисну модель у теорiї iонно-водних розчинiв.
Дослiджено руйнування сiтки водневих зв’язкiв у водi при зростаннi концен-
трацiї iонiв. У рамках методу iнтегральних рiвнянь для кореляцiйних фун-
кцiй проведено дослiдження фазової дiаграми симетричної бiнарної сумiшi
(разом iзФ.Форцманом).

Пр.: М.Ф. Головко, О.П. Антоневич. Проста асоцiативна модель у теорiї водних розчинiв електролiтiв

// Укр. фiз. журн., 1996, T. 41, с.1050–1055; M.F. Holovko, O.P. Antonevych. Associative reference model in

statistical theory of ionic-aqueous solutions // Condens. Matter Phys., 1996, vol.7, p.87-100; O. Antonevych,

F. Forstman, E. Diar-Herrera. Phase diagram of symmetric binary fluid mixtures: First-order or second-order

demixing // Phys. Rev E, 2002, vol. 65, 061504.
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Балiга Василь Ярославович

Народився 07.02.1991 р. у с. Довжках Львiвської
обл. Кандидат фiз.-мат. наук (2019). Закiнчив
Львiвський нацiон. ун-т iменi Iвана Франка (2015).
Протягом 2015–2018 рр. навчався в аспiрантурi
Iн-ту фiзики конденс. систем НАН України. Вiд
2018р.працює в Iн-тiфiзикиконденс. системНАН
України у вiддiлi квантової статистики на посадi
мол. наук. спiвр.

Науковi iнтереси пов’язанi з вивченням впливу
бездисперсiйного одночастинкового спектру на
властивостi квантових ґраткових систем. Прове-

дено дослiдження фазових переходiв, пов’язаних iз впорядкуванням локалi-
зованих магнонiв, у квантових антиферомагнетиках Гайзенберга на фрустро-
ваних двошарах у режимi сильних магнiтних полiв та низьких температур.
Вивчено основний стан квантової антиферомагнiтної моделi Гайзенберга на
двошарах за вiдсутностiмагнiтногополя.Дослiджено властивостi одновимiр-
ного парамагнетика Тасакi-Габарда в зовнiшньому полi. Автор 16 наукових
праць.

СтипендiатПрезидента України для молодих вчених (2018-2020), лауреат пре-
мiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих учених (2017),
премiї НАН України для молодих учених i студентiв вищих навч. закладiв за
кращi науковi роботи (2019).

Пр.: V. Baliha, J. Richter, and O. Derzhko, One-Dimensional Tasaki–Hubbard Model in Paramagnetic Limit //

Acta Phys. Polon. A 132, 1256 (2017); T. Krokhmalskii, V. Baliha, O. Derzhko, J. Schulenburg, and J. Richter,

Frustrated honeycomb-lattice bilayer quantum antiferromagnet in a magnetic field: Unconventional phase

transitions in a two-dimensional isotropic Heisenberg model // Phys. Rev. B 95, 094419 (2017); J. Richter, O.

Krupnitska, V. Baliha, T. Krokhmalskii, and O. Derzhko, Thermodynamic properties of Ba2CoSi2O6Cl2 in strong

magnetic field: Realization of flat-band physics in a highly frustrated quantum magnet // Phys. Rev. B 97,

024405 (2018); T. Krokhmalskii, V. Baliha, O. Derzhko, J. Schulenburg, and J. Richter, Frustrated honeycomb-

lattice bilayer quantum antiferromagnet in a magnetic field // Physica B 536, 388 (2018); J. Strecka, K. Karlova,

V. Baliha, and O. Derzhko, Ising versus Potts criticality in a low-temperature magnetothermodynamics of a

frustrated spin-1/2 Heisenberg triangular bilayer // Phys. Rev. B 98, 174426 (2018).
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Банащук Володимир Петрович

Народився 09.11.1962 р. у м. Городку Львiвської
обл. Закiнчив Львiвський держ. ун-т iм. I.Я. Фран-
ка (1984). Протягом 1984–1986 рр. працював у
Львiвському вiд-нi статист. фiзики Iн-ту теорет.
фiзики АН УРСР. Навчався в аспiрантурi Iн-ту
теорет. фiзики АН УРСР (1987–1989). Займається
пiдприємницькою дiяльнiстю.

Науковi дослiдження стосувались фазового пере-
ходу рiдина-газ.

Баран АдрiанЮрiйович

Народився 04.07.1972 р. у м. Львовi. Закiнчив
Держ. ун-т «Львiвська полiтехнiка» (1994). Протя-
гом 1993–1997 рр. працював в Iн-тi фiзики конденс.
систем НАНУкраїни у вiддiлi обчислювальної фi-
зики та лабораторiї iнформацiйних технологiй i
комп’ютерних мереж на iнженерних посадах.

Займався налагодженням та обслуговуванням ло-
кальної комп’ютерної мережi IФКС НАН Укра-
їни, здiйснював адмiнiстрування роутера зовнi-
шнiх зв’язкiв та модемного пулу.

Баран Олег Святославович

Народився 04.12.1967 р. у м. Львовi. Закiнчив iз
вiдзнакою Львiвський держ. ун-т iм. I.Я. Фран-
ка (1991). Протягом 1991–1993 рр. навчався в аспi-
рантурi Iн-ту фiзики конденс. систем НАН Укра-
їни. Закiнчив аспiрантуру фiзичного ф-ту ун-ту
МакГiлл у Монреалi, там же захистив PhD дисер-
тацiю «Моделювання гiдродинамiчних та тепло-
обмiнних процесiв» (2000). Працює менеджером
у нiмецькому концернi «Сiменс» у США.

Науковi iнтереси в сферi теорiї багатоелектрон-
них систем; фiзика рiдин та сипучих тiл.

Пр.: Ваврух М.В., Баран О.С. Базиснi розклади в теорiї розсiяння i атомних кореляцiй. - Препринт IТФ-
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91-35У. - Київ, 1991. - 44 с. Vavrukh M., Baran O. Statistical reference system approach in the theory of

spatially ingomogeneous and limited many-electron system. - Preprint ICMP-92-14E. - Lviv, 1992. - 20 p.

Oleh Baran, Deniz Ertas, Gary S. Grest, Jeremy B. Lechman and Thomas C. Halsey, Velocity correlations in

dense gravity-driven granular chute flow, Phys. Rev. E, 74, 051302 (2006). Oleh Baran and Lou Kondic, On

velocity profiles and stresses in sheared and vibrated granular systems under variable gravity, Physics of

Fluids, 18, 121509 (2006). Oleh Baran and Lou Kondic, Velocity profiles, stresses, and Bagnold scaling of

sheared granular system in zero gravity, Physics of Fluids, 17, 073304 (2005). Phanikumar Sistla, Oleh Baran,

Qunlai Chen, Peter H. Poole and Robert J. Martinuzzi, Bulk motion of granular matter in an agitated cylindrical

bed, Phys. Rev. E, 71, 011303 (2005).

Баран Остап Романович

Народився 30.11.1967 р. у м. Львовi. Кандидат фiз.-
мат. наук (2002). Закiнчив iз вiдзнакоюЛьвiвський
держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1992). Вiд 1992 р. пра-
цює в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН Украї-
ни у вiддiлi теорiї модельних спiнових систем та
вiд 2016 р. — у вiддiлi квантової статистики (вiд
2005 р. — на посадi наук. спiвр.). Навчався в до-
кторантурi Iн-ту фiзики конденс. систем НАН
України (2016–2018).Протягом 2003–2013 рр. за су-
мiсн. читав курс лекцiй «Комп’ютернi технологiї
проектування» на каф. проектування iнтер’єрiв

Львiвської нацiон. акад. мистецтв.

Науковi дослiдження пов’язанi з рiзноманiтними спiновими системи при ба-
зисному врахуваннi короткосяжних взаємодiй методом кластерних розви-
нень або у кластерному наближеннi при врахуваннi далекосяжних взаємо-
дiй. На основi моделi протонного впорядкування з врахуванням тунелюван-
няпротонiв на зв’язках дослiджено термодинамiчнi та дiелектричнi властиво-
стi сегнетоактивних кристалiв типу KH2PO4, NH4H2PO4 та CsH2PO4. Вивче-
но вплив поздовжнього та поперечного полiв на властивостi спiн-3/2 моделi
Блюма-Капеля на прямокутнiй ґратцi у випадках, коли в одному напрямку
взаємодiї є феромагнiтними, а в перпендикулярному – антиферомагнiтними
(KEr(MoO4)2).Дослiджено основний станфрустрованої двовимiрної спiн-1/2
J1− J′1 − J2 моделi Гайзенберґа в рамках методу перетворення Йордана-Вiґнера
в наближеннi типу наближення молекулярного поля як для прямої взаємодiї
мiж фермiонами, так i для фазових множникiв, що виникають в результатi
фермiонiзацiї. Отримано точнi результати для спiн-1/2 XY ланцюжка з g-фа-
кторами, якi чергуються, та для XY магнетоелектрика на зиґзаґ ланцюжку.
Автор 22 статей у реферованих журналах.

Лауреат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих уче-
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них (2002).

Пр.: Baran O.R., Levitskii R.R. Reentrant phase transitions in the Blume-Emery-Griffiths model on a simple

cubic lattice: The two-particle cluster approximation. Phys. Rev. B 65, 172407-4 (2002). Levitskii R.R., Baran

O.R., Lisnii B.M. Phase diagrams of spin-1 Ising model with bilinear and quadrupolar interactions under

magnetic field. Two-particle cluster approximation. Eur. Phys. J. B 50, 439–443 (2006). Baran O., Levitskii

R. Phase diagrams of spin-3/2 Blume-Capel model on rectangular lattice under longitudinal magnetic field.

Physica B 408, 88–94 (2013). Baran O.R., Verkholyak T.M. Two-dimensional spin-1/2 J1 − J
′

1 − J2 Heisenberg

model within the Jordan-Wigner transformation. Ukr. J. Phys. 61, No. 7, p. 597–605 (2016). Baran O.,

Ohanyan V., Verkholyak T. Spin-1/2 XY chain magnetoelectric: Effect of zigzag geometry. Phys. Rev. B 98,

064415-13 (2018).

Баран Святослав-Петро Романович

Народився 11.09.1942 р. у м. Яворовi Львiвської
обл. Помер 21.12.2012 р. у м. Львовi. Кандидат фiз.-
мат. наук (1974). Закiнчив Львiвський держ. ун-т
iм. I.Я. Франка (1964). У 1966–1970 рр. — асист.,
викладач каф. теорiї твердого тiла цього ун-ту.
У 1970–1978 рр. працював у Львiвському вiддiлi
статистич. теорiї конденс. систем Iн-ту теорети-
чної фiзики АН УРСР. У 1978–2009 рр. працював
на кафедрi заг. фiзики Львiвської полiтехнiки (вiд
1982 р. на посадi доцента). У 2009–2012 рр. працю-
вав в Академiї сухопутних вiйськ iм. гетьмана Пе-

тра Сагайдачного на посадi проф. кафедри фiзики.

Коло наукових iнтересiв: вивчення рiвноважних станiв у домiшковiй пiдси-
стемi в кристалах, аналiз розподiлу домiшок у напiвпровiдниковому кристалi
при змiннiй концентрацiї та температурi. Займався розробкою методичних
проблем викладання фiзики у вищiйшколi.

Пр.: Tovstyuk K.D., Baran S.R., Rakin G.V. The equilibrium states of the impurities in the dynamic lattice //

Phys. status solidi (B), 1972, 51, N1, p. 197-204. Баран С.Р., Товстюк К.Д. Равновесная концентрация

примеси в ангармонической решетке. – Киев, 1971. – 22 с. – (Препринт АН УССР. Ин-т теорет. физики,

ИТФ-71-89Р). I.В. Бандрiвчак, С.Р. Баран, I.М. Бордун, В.М. Габа, Ф.М. Гончар. Лабораторний практикум

з фiзики. Навчальний посiбник. Част. 1. Лабораторiя механiки та молекулярної фiзики – Львiв: В-во НУ

«Львiвська полiтехнiка», 2002. – 184 с.
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Баумкетнер Андрiй Богданович

Народився 03.10.1973 р. у м. Бориславi Львiвської
обл. Доктор фiз.-мат. наук (2018), старший наук.
спiвр. (2013). Закiнчив iз вiдзнакою Львiвський
держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1995). Протягом 1995–
1999 рр. навчався в аспiрантурi Iн-ту фiзики кон-
денс. систем НАН України. Вiд 1999 р. працює в
Iн-тiфiзики конденс. системНАНУкраїни у вiддi-
лi комп’ютерного моделюв. багаточастинк. систем
(з 2018 р. — пров. наук. спiвр.). Навчався в докто-

рантурi Iн-ту фiзики конденс. систем НАН України (2013–2016). У 2000–2002
рр. стажувався в ун-тiКаназава (Японiя), у 2002-2005 рр. — в ун-тiКалiфорнiї
(Санта Барбара, США), у 2005–2013 рр. — в ун-тi Пiвнiчної Каролiни (Шар-
лотт, США).

Науковi дослiдження в сферi поведiнки бiологiчних систем, зокрема, проце-
сiв згортання та агрегацiї бiлкiв. Займається розробкою методiв для теоре-
тичних дослiджень та комп’ютерного моделювання цих процесiв. Є автором
57 наукових статей. Керував науковим колективом професiйних дослiдникiв,
аспiрантiв та студентiв.

Лауреат премiї Львiвської мiської ради талановитим ученим (2016). Нагоро-
джений Ювiлейною почесною грамотою (до 100-рiччя НАН України) (2018).

Пр.: Baumketner and W. Cai, Clusters of lysozyme in aqueous solutions, Phys. Rev. E 98, 032419 (2018)

Baumketner, A. Stelmakh and W. Cai, Cluster crystals stabilized by hydrophobic and electrostatic interactions,

J. Phys. Chem. B 122, 2669 (2018) Baumketner, Electric field as a disaggregating agent for amyloid fibrils,

J. Phys. Chem. B. 118, 14578 (2014) Baumketner, M. Krone Griffin and J.-E. Shea, Role of the familial Dutch

mutation E22Q in the folding and aggregation of the 15-28 fragment of the Alzheimer Amyloid-β protein,

Proc. Nat. Acad. Sci., 105, 6027 (2008) D. B. Teplow, N. D. Lazo, G. Bitan, S. Bernstein, T. Wyttenbach, M.

T. Bowers, A. Baumketner, J.-E. Shea, B. Urbanc, L. Cruz, J. Borreguero, H. E. Stanley, Elucidating amyloid

β-protein folding and assembly: A multidisciplinary approach, Acc. Chem. Res., 39, 635 (2006)
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Бзовська Iрина Степанiвна

Народилася 12.04.1982 р. у м. Золочевi Львiв-
ської обл. Кандидат фiз.-мат. наук (2013). Закiн-
чила з вiдзнакою Львiвський нацiон. ун-т iменi
Iвана Франка (2004). Вiд 2004 р. працює в Iн-
тi фiзики конденс. систем НАН України у вiддi-
лi комп’ютерного моделюв. багаточастинк. систем
(вiд 2018 р. — наук. спiвр.).

Науковi iнтереси стосуються процесiв гетероген-
ного каталiзу на прикладi реакцiї окислення мо-
нооксиду вуглецю на поверхнi металевого ката-
лiзатора. Проведено аналiз основного стану реа-

кцiї та знаходження умов виникнення та iснування реактивної областi СО–
кисень, де є можливими процеси окислення; дослiджено механiзми форму-
вання просторово-часових дисипативних структур у реакцiйно-дифузiйнiй
моделi, що описує реакцiю окислення СО, з конкурентними умовами бiфур-
кацiй, а також вплив домiшкових частинок, що знаходяться на поверхнi, на
протiкання реакцiї. Авторка 32 наукових праць. Технiчна редакторка журна-
лу «Condensed Matter Physics» (вiд 2016 р.).

Стипендiатка Президента України для молодих вчених НАН України (2014–
2016), лауреатка премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для мо-
лодих учених (2005, 2016).

Пр.: Моделi квантово-статистичного опису каталiтичних процесiв на металевих пiдкладах: Колективна

монографiя / За заг. ред. Костробiя П.П. – Львiв: Видавництво Растр-7, 2012. – 260 с. – Гл. 5: Моделюва-

ння кiнетики хiмiчних реакцiй при гетерогенному каталiзi на прикладi реакцiї окислення монооксиду

вуглецю / I. Бзовська, I.М. Мриглод. – С. 182-215. Mryglod I.M., Bzovska I.S. Kinetics of the processes of

catalytic CO oxidation. Ukr. J. Phys. 53, 529–535 (2008). Bzovska I.S., Mryglod I.M. Spatiotemporal pattern

formation in a three-variable CO oxidation reaction model. Condens. Matter Phys. 21, 23801 (2018).
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Блавацька Вiкторiя Богданiвна

Народилася 11.03.1978 р. у м. Львовi. Доктор фiз.-
мат. наук (2014). Закiнчила Львiвський нацiон.
ун-т iменi Iвана Франка (2000). Протягом 2000–
2003 рр. навчалася в аспiрантурi Iн-ту фiзики кон-
денс. систем НАН України. Вiд 2003 р. працює
в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН України (з
2014 р. — пров. наук. спiвр. вiддiлу комп’ютерн.
моделюв. багаточастинк. систем).Протягом 2008–
2010 рр. працювала в Iн-тi теорет. фiзики Ун-ту м.
Ляйпциґа (Нiмеччина).Проходила науковi стажу-
вання в: Центрi прикл. математики Ун-ту м. Ко-

вентрi (Великобританiя), Iн-тi фiзики та астрон. Ун-ту м. Потсдама (Нiмеч-
чина), Лабораторiї фiзики Ун-ту м. Лiона (Францiя).

Науковi дослiдження пов’язанi з розвитком теорiї та комп’ютерних симуля-
цiй полiмерних макромолекул, що характеризуються складнiстю топологiї
(складногалуженi макромолекули) та хiмiчної структури (мультикомпонен-
тнi гетерополiмери, кополiмери, полiамфолiти) у розчинах. Особливу увагу
зосереджено на аналiзi впливу структурних неоднорiдностей та невпоряд-
кованостi середовища на конформацiйнi властивостi та особливостi фазових
переходiв у розчинах макромолекул.

Авторка 42 наукових праць, пiдготувала 1 кандидата наук.

Стипендiатка фонду Александра фон Гумбольдта (2008),Європейського фон-
ду Марiї К’юрi (2009), Президента України для молодих вчених (2012–2014).
Лауреатка Премiї Президента України для молодих вчених (2009), премiї
Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих учених (2010). На-
городжена вiдзнакою НАН України «Талант, натхнення, праця» (2009).

Пр.: Blavatska V. Janke W. Multifractality of self-avoiding walks on percolation clusters. Phys. Rev. Lett.

101, 125701(1-4) (2008). Blavatska V, von Ferber C., Holovatch Yu. Star copolymers in porous environments:

scaling and its manifestations. Phys. Rev. E 83, 011803(1-13) (2011). Blavatska V. Equivalence of quenched

and annealed averaging in models of disordered polymers. J. Phys.: Condens. Matter 25, 505101(1-9) (2013).

Blavatska V., Metzler R. Conformational properties of complex polymers: rosette versus star-like structures.

J. Phys. A: Math. Theor. 48, 135001(1-15) (2015). Blavatska V., Haydukivska K. Loop formation in polymers in

crowded environment. J. Chem. Phys. 144, 084901(1-7) (2016)
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Блажиєвський Орест Лаврентiйович

Народився 14.06.1966 р. у м. Львовi. Закiнчив iз
вiдзнакою Львiвський держ. ун-т iм. I. Франка
(1990). Протягом 1990–1997 рр. працював в Iн-тi
фiзики конденс. систем НАН України у вiддiлах
статистичної теорiї конденсованих систем та тео-
рiї багатоелектронних систем. Вiд 1997 р. працює
в IТ-сферi (компанiя «Технiка для бiзнесу»).

Науковi дослiдження в сферi теорiї електронної
рiдини та теорiї фермi-систем.

Пр.: Ваврух М.В., Блажиєвський О.Л. Базисний пiдхiд в теорiї двосортних взаємодiючих фермi-

систем. — Препринт IТФ–90–77У. — Київ, 1990. Ваврух М.В., Блажиєвський О.Л. Розрахунок характери-

стик моделi електрон-дiркової рiдини в металiчнiй фазi. — Препринт IТФ–92–4У. — Київ, 1992. Ваврух

М.В., Блажиєвський О.Л. Застосування базисного пiдходу до двокомпонентних фермi-систем // Укр. Фi-

зичний журнал. 1993. Т. 38, № 11. С. 1748–1757. Vavrukh M.V., Blazhievskii O.L. Reference system approach

in the electron liquid theory. V. Application to the two-component Fermi system // Phys. Stat. Sol. (b). 1994.

V. 186, No 2. P. 449–460. Vavrukh M., Paslavskii V. and Blazhievskii O. Local-field correction function of the

Fermi system with a short-range interaction // Condens. Matter Phys. - 1997. - V. 7. - P.127-136.

БлажиєвськийЮрiй Лаврентiйович

Народився 10.02.1972 р. у м. Львовi. Закiнчив iз вiд-
знакою Львiвський держ. ун-т iм. I. Франка (1994).
Протягом 1994–2011 рр. працював в Iн-тi фiзики
конденс. систем НАН України у вiддiлi теорiї роз-
чинiв на посадi iнженера. Вiд 2011 р. працює в IТ-
сферi.

Науковi iнтереси: термодинамiчнi та дiелектричнi
характеристики конденсованих систем взаємодi-
ючих частинок (дiелектрики, iоннi системи) у по-
ристих середовищах на основiмiкроскопiчної ста-
тистичної теорiї.

Пр.: М.Ф. Головко, Ю.Л. Блажиєвський , Український Фiзичний Журнал, No 7, т.44, 1999 Ю.Л. Блажиєв-

ський, Наук. вiсн. Ужгород. ун-ту. Сер. фiз. Вип. 14, 105 (2003). М.Ф. Головко, Ю.Л. Блажиєвський , Журн.

фiз. досл. 10, 187 (2006) Ю.Л. Блажиєвський, Журн. фiз. досл. т.13, №1 (2009) 1501(5с)
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Брик Тарас Михайлович

Народився 31.07.1963 р. у м. Дрогобичi Львiвської
обл. Доктор фiз.-мат. наук (2005), старший наук.
спiвр. (2003). Закiнчив iз вiдзнакою Львiвський
держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1985). У 1985–1987 рр.
працював у Львiвському держ. ун-тi iм. I.Я.Фран-
ка на кафедрi фiзики напiвпровiдникiв.Протягом
1987–1990 рр. працював у Львiвському вiд-нi ста-
тист. фiзики Iн-ту теоретичної фiзики АН УРСР.
Вiд 1990 р. працює в Iн-тi фiзики конденс. си-
стем НАН України (вiд 2006 р. — заст. директо-
ра з наук. роботи, вiд 2008 р. — завiдувач вiддiлу

комп’ютерн. моделюв. багаточастинк. систем). Вiд 2006 р. працює за сумiсни-
цтвом у Нацiон. ун-тi «Львiвська Полiтехнiка» на посадi професора.

Наукову дiяльнiсть розпочинав пiд керiвництвом проф. З.О. Гурського, роз-
робляв теорiю першопринципних псевдопотенцiалiв. Пiсля захисту канди-
датської дисертацiї (1994) у 1997–1999 рр. стажувався в одного iз засновникiв
теорiї псевдопотенцiалiв та першопринципних розрахункiв проф. Л. Клейн-
мана (Остiн, США), а протягом 2000-2002 рр. працював у проф. Т. Геймета
(Г’юстон, США) над комп’ютерним моделюванням води та границь роздiлу
фаз.Основнi напрямки наукової дiяльностi стосуються комп’ютерного моде-
лювання невпорядкованих систем, динамiчних властивостей рiдин i склопо-
дiбних систем, структури та динамiки конденсованих систем при високих ти-
сках. Серед найважливiших результатiв— iснування оптичних колективних
збуджень в бiнарних рiдинах, природа явища «швидкого звуку» в бiнарних
розплавах iз великою рiзницею мас компонент, теорiя позитивної дисперсiї
звуку в надкритичних флюїдах, встановлення нового структурного переходу
в розплавi рубiдiю при високих тисках та природи низької в’язкостi внутрi-
шнього ядра Землi.

Автор 250 наукових праць, виховав 1 доктора наук. Є представником Украї-
ни в програмному комiтетi з iнфраструктурних проектiв Європейської про-
грами «Горизонт-2020», член експертної ради з фiзики ДАК МОН України,
заступник головного редактора журналу «Condensed Matter Physics».

Лауреат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для видатних уче-
них (2006), премiї Львiвської мiської ради талановитим ученим (2018), член
Львiвської системи дослiдникiв I рiвня (2019). Нагороджений Почесною гра-
мотою Президiї НАН України (2013), Цiнним подарунком Верховної Ради
України (2018), вiдзнакою НАН України «За професiйнi здобутки» (2019).

Пр.: Bryk T., Haymet A.D.J. Ice Ih/water interface of the SPC/E model: MD simulations of the equilibrium
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basal and prism interfaces. J. Chem. Phys. 117, 2180–2190 (2002). Simeoni G.G., Bryk T., Gorelli F.A., Krisch

M., Ruocco G., Santoro M., Scopigno T. The Widom line as the crossover between liquid-like and gas-like

behaviour in supercritical fluids. Nat. Phys. 6, 503–507 (2010). Bryk T., de Panfilis S., Gorelli F.A., Gregoryanz

E., Krisch M., Ruocco G., Santoro M., Scopigno T., Seitsonen A.P. Dynamical crossover at the liquid-liquid

transformation of a compressed molten alkali metal. Phys. Rev. Lett. 111, 077801 (2013). Bryk T., Gorelli

F.A., Mryglod I., Ruocco G., Santoro M., Scopigno T. Behavior of Supercritical Fluids across the «Frenkel Line».

J. Phys. Chem. Lett. 8, 4995–5001 (2017). Belonoshko A., Fu J., Bryk T., Simak S., Mattesini M. Low Viscosity

of the Earth Inner Core. Nat. Commun. 10, 2483 (2019).

Бунiй Роман Васильович

Народився 16.05.1969 р. у м. Надвiрнiй Iвано-
Франкiвської обл. Закiнчив iз вiдзнакою Львiв-
ський нацiон. ун-т iменi Iвана Франка (1993). У
1993–1996 рр. навчався в аспiрантурi в IФКСНАН
України (вiддiл теорiї багатоелектронних систем).
Пiсля аспiрантури виїхав на навчання до США.
Працює асоцiйованим професором фiзики Ун-ту
Чепмена (Калiфорнiя, США).

Бутрiй Олена Орестiвна

Народилась 02.02.1980 р. у м. Львовi. Закiнчила з
вiдзнакоюЛьвiвський нацiон. ун-т iм. IванаФран-
ка (2002). Протягом 2002–2003 рр. навчалася в
аспiрантурi IФКС НАН України. Вiд 2003 р. про-
довжила навчання в Ун-тi Гронiнгера (Голландiя),
де захистила дисертацiю на звання доктора фiло-
софiї. Вiд 2008 р. пiсля захисту дисертацiї працю-
вала в рiзних наукових установах Голландiї. Зго-
дом переквалiфiкувалася i в 2015 р. отримала сту-
пiнь магiстра з юриспруденцiї (Ун-т Гронiнгера).

Першi науковi роботи пов’язанi зi застосуванням методу функцiоналу густи-
ни для дослiдження самоасоцiативних систем. Наукова дiяльнiсть у Голлан-
дiї пов’язана з розвитком методу часово-залежних функцiоналiв густини для
опису електронно-ядерних взаємодiй.

Пр.: O. Butriy, H. Ebadi, P.L. de Boeij, R. Van Leeuwen, E.K.U. Gross. Multicomponent density-functional

theory for time-dependent systems. Phys. Rev. A, 2007, vol 76, 052514; O. Butriy. Shaping a colour. Journal

of Intellectual Property Low and Practice, 2007, vol. 12, issue 12, pp. 997-1003.
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Ваврух Маркiян Васильович

Народився 11.08.1942 р. у с. Кошляках тепер Пiд-
волочиського р-нуТернопiльскої обл.Докторфiз.-
мат. наук (1987), професор (2001). Закiнчив iз вiд-
знакою фiзич. ф-т Львiвського держ. ун-ту iм.
I.Я. Франка (1964), аспiрантуру (1971). У 1964–
68 рр. — асистент каф. теорет. фiзики Львiв ун-ту.
Вiд 1971 р. працює у Львiвському вiддiлi статист.
теорiї конденс. систем, а згодом— Львiвському
вiд-нi статист. фiзики Iн-ту теорет. фiзики АН
УРСР (вiд 1989— пров. наук. спiвр.). Протягом
1990–1996 рр. працював в Iн-тiфiзики конденс. си-
стем НАНУкраїни на посадi зав. вiддiлу теорiї ба-

гатоелектронних систем. Вiд 1996 р. працює у Львiвському нацiон. ун-тi iм.
Iвана Франка (до 2015 р. — зав. каф. астрофiзики, вiд 2015 р. — професор цiєї
каф.). Заслужений проф. Львiвського нацiон. ун-ту iм. Iвана Франка (2018).

Науковi iнтереси в сферi квантової механiки та статистичної фiзики систем
багатьох частинок, мiкроскопiчної теорiї металiв, планетологiї, внутрiшньої
будови зiр на релятивiстськiй стадiї еволюцiї, випромiнювання зiр.

Науковий керiвник 11 канд. дис.; автор 282 наукових праць. Член НТШ.
Член редколегiй «Журналу фiзичних дослiджень», «Condensed Matter Physi-
cs», «Вiсн. Львiвського ун-ту.Сер.фiзична».Член спецiалiзованих вчених рад
фiз. ф-ту Львiвського ун-ту та IФКС НАН України.

Пр.: Vavrukh M. Reference System Approach in the Electron Liquid Theory / Vavrukh M. at all // Phys. Stat.

Sol. (b). - 1991. - V. 168. - P. 519-532; 1992. - V. 169. - P. 451-462; 1993. - V. 177. - P. 361-371; 1994. - V.

186. - P. 159-169. Ваврух М.В. Обобщение концепции локального поля в теории ферми-жидкостей

// ФНТ. - 1996. - Т. 22, № 9. - С. 1005-1017. Vavrukh M.V. Continuous Absorption and Depression in the

Solar Spectrum at Wavelengths from 650 to 820 nm / Vasil’eva I.E., Stelmakh O.M., Tyshko N.L. // Kinematics

and Physics of Celestial Bodies. - 2016. - V. 32, N 3. - P. 129-144. Ваврух М. Базисний пiдхiд в теорiї

багатоелектронних систем: монографiя / Ваврух М., Костробiй П., Маркович Б. - Львiв: вид-во «Растр-

7», 2017. - 508 с. Ваврух М. Новi моделi в теорiї структури вироджених карликiв: монографiя / Ваврух

М., Смеречинський С., Тишко Н. - Львiв: вид-во «Растр-7», 2018. - 268 с.
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Ваврух Наталiя Маркiянiвна

Народилась 19.07.1967 р. у с. Кошляках Тернопiль-
ської обл. Померла у м. Львовi 05.09.1994 р. За-
кiнчила з вiдзнакою Львiвський держ. ун-т iм.
I.Я. Франка (1989). Протягом 1989–1994 рр. працю-
вала у Львiвському вiд-нi статист. фiзики IТФ АН
УРСР (вiддiл СТеКС) та в Iн-тi фiзики конденс. си-
стемНАНУкраїни у вiддiлi теорiї багатоелектрон-
них систем.

Основний напрямок наукової дiяльностi стосу-
вався теорiї фермi-систем i теорiї надпровiдностi.

Пр.: Vavrukh M., Solovyan V., Vavrukh N. Reference System Approach in the Electron Liquid Theory: III. Dy-

namic Function of Local-Field Correction. Physica Status Solidi 177, 361-371 (1993). Vavrukh M., Vavrukh N.

Reference System Approach in the Electron Liquid Theory: IV. Momentum Distribution. Physica Status Solidi

186, 159-169 (1994). Ваврух М.В., Ваврух Н.М. Сверхпроводящая фаза сильно неидеальной электрон-

ной жидкости // ФНТ. - 1995. - Т. 21, № 7. - С.738-747.

Вакарiн Едуард Владиславович

Народився 28.02.1967 р. у м. Львовi. Помер
22.05.2015 р. у м. Парижi (Францiя). Канди-
дат фiз.-мат. наук (1996). Габiлiтований доктор
наук (Францiя, 2008). Закiнчив фiзичний ф-т
Львiвського держ. ун-ту iм. I.Я. Франка (1992).
Протягом 1992–1995 рр. навчався в аспiрантурi
Iн-ту фiзики конденс. систем НАН України.
Протягом 1995–2009 рр. працював в Iн-тi фiзики
конденс. систем НАН України (вiд 1999 р. —
наук. спiвр.) у вiддiлi теорiї розчинiв. Протягом
2001–2015 рр. стажувався, а згодом працював як

наук. спiвр. першого класу CNRS в Ун-тi П’єра iМарiї Кюрi та Вищiй нацiон.
школi хiмiї в м. Парижi (Францiя).

Першi науковi дослiдження пов’язанi з вивченням впливу асоцiативних ефе-
ктiв на поверхневi властивостi плинiв. Виявлено ефект збiднення плину бi-
ля поверхнi внаслiдок асоцiацiї, розкрито механiзми кооперативної адсорб-
цiї асоцiативних плинiв на кристалiчних поверхнях.Для нежорсткої поверхнi
вивчено її модифiкацiюадсорбентом. Iншийважливий аспект наукової дiяль-
ностi пов’язаний iз дослiдженнями iнтеркаляцiї iонiв у матрицях. Отриманi
результати використовувались для iнтерпретацiї експериментальних даних в
лабораторiях Iзраїлю та Iспанiї. Останнi теоретичнi роботи присвяченi ви-
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вченню фундаментальних проблем, пов’язаних iз ентропiєю в складних си-
стемах i в неекстенсивних середовищах. Автор бiля 70 наукових робiт.

Стипендiат НАН України для молодих вчених (2000-2001).

Пр.: M.F. Holovko, E. Vakarin, An associative version of the Henderson-Abraham-Barker equation. – Mol.

Phys, 1995, vol.84, pp.1057-1064. E. Vakarin, Y. Duda, M.F. Holovko. Integral equation theory for the four

bonding sites model of associating fluid. I. Structure factor and compressibility. – Mol. Phys, 1997, vol.90,

pp.611-623. E. Vakarin, M.F. Holovko, P.Piotrowiak. Ion-pairing effects in intramolecular electron transfer. –

Chem. Phys, Letters, 2002, vol.363, pp.7-12. E. Vakarin, J.P. Badiali, M.F. Holovko.An interplay of adsorption

and corrugation at HCl-ice interfaces. – Chem. Phys. Letters, 2002, vol.359, pp.349-363. E. Vakarin, J.P.

Badiali. Maximum entropy approach to power-law distribution in coupled dynamic – stochastic systems.. –

Phys. Rev E, 2006, vol.74, 036120.

Вакарчук Iван Олександрович

Народився 06.03.1947 р. у с. Старих Братушанах
Єдинецького р-ну, Молдова. Доктор фiз.-мат. на-
ук (1980), професор (1984). Закiнчив iз вiдзна-
кою фiзичн. ф-т Львiвського держ. ун-ту iм. I.Я.
Франка (1970), аспiрантуру (1973).Протягом 1973–
1984 рр. працював у Львiвському вiддiлi статист.
теорiї конденс. систем, а згодом— у Львiвсько-
му вiд-нi статист. фiзики Iн-ту теорет. фiзики АН
УРСР (вiд 1980— зав. вiддiлу квантової статисти-
ки). Вiд 1984 р. працює у Львiвському ун-тi iм. Iва-
на Франка (протягом 1984–2015 рр. — зав. каф. те-

орет. фiзики, протягом 1990–2007 рр. та 2010–2013 рр. — ректор, вiд 2015 р. —
проф. каф. теорет. фiзики). У перiод 2007–2010 рр. — мiнiстр освiти i науки
України.

Науковi дослiдження в сферi математичних методiв у теоретичнiй фiзицi, фi-
зики квантових рiдин, теорiї надплинного гелiю, астрофiзики, теорiї зоряних
спектрiв, теорiї фазових переходiв i критичних явищ, фiзики невпорядкова-
них систем, фiзики магнiтних систем, фундаментальних проблем квантової
механiки, деяких задач геофiзики,фiлософiї науки.Автор понад 360наукових
праць. Засновник i гол. ред. «Журн. фiз. дослiджень» та журн. «Свiт фiзики»,
член редколегiї журн. «Condensed Matter Physics».

Народний депутат Верховної ради СРСР (1989–1991). Голова Львiвської обла-
сної Ради миру (1991), голова Ради ректорiв вищих навч. закл. Львiвщини
(1996–2010), голова спец. вч. ради iз захисту дисерт. при фiз. ф-тi ЛНУ (вiд
1995), голова Зах. укр. фiз. т-ва (1998–2002), президент Укр. фiз. т-ва (2001–
2004), президент Львiвської обласної МАН (вiд 1991), вiце-президент Спiлки
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ректорiв ВНЗ України (2002–2007), Народний посол України (2002), дiйсний
член НТШ (вiд 2003), член Комiсiї держ. нагород i геральдики (вiд 2005), член
Комiтету з Держ. премiй України в галузi науки i технiки (вiд 2006).

ЛауреатДержавної премiї України в галузi науки i технiки (2000), премiйНАН
України iм. М.П. Барабашова (2004) та iм. О.С. Давидова (2016).

Почесний доктор Кракiвської педагог. акад. (2002), Вроцлавського ун-ту
(2009), IФКС НАН України (2011), IТФ iм. М.М. Боголюбова НАН України
(2016), почесн. доктор фiлос. Укр. вiльного ун-ту в Мюнхенi (2011). Заслуже-
ний професор Львiвського нацiон. ун-ту iм. Iвана Франка (2012).

Герой України з врученням ордена Держави (2007), кавалер Почесної вiдзна-
киПрезидентаУкраїни (1996), ордена «За заслуги» II ступеня (2005), «Офiцер-
ського Хреста» Ордена Заслуги Республiки Польща (2005), Державного орде-
на Iталiйської Республiки «Зiрка iталiйської солiдарностi» (2008). Заслужений
дiяч науки i технiки України (2006). Нагороджений Почесною грамотою Вер-
ховної Ради України (2005), Грамотами Президiї АН УРСР (1977, 1981), Знаком
«Вiдмiнник народної освiти УРСР» (1983), Грамотою Мiн-cтва народної освi-
ти України (1992), Знаком МОН України «Петро Могила» (2006), Вiдзнакою
Мiн-ства оборони України «Знак пошани» (2007), медаллю НАПН України
«Григорiй Сковорода» (2011), Вiдзнакою Капiтули українсько-польського по-
єднання (2001), численними вiдзнаками громадських i релiгiйних органiзацiй.

Пр.: И. А. Вакарчук, И. Р. Юхновский. Микроскопическая теория энергетического спектра жидкого Нe.

II. Теор. мат. физ. 42, 112–123 (1980). Vakarchuk I. O. On Dirac theory in the space with deformed Heisenberg

algebra: Exact solutions. J. Phys. A: Math. Gen. 38, 7567–7576 (2005). Vakarchuk I. O. The Kepler problem

in Dirac theory for a particle with position-dependent mass. J. Phys. A: Math. Gen. 38, 4727–4734 (2005).

Вакарчук I. О. Теорiя зоряних спектрiв (Львiв, ЛНУ iм. Iвана Франка, 2002). Вакарчук I. О. Квантова

механiка (4-е доп. вид.) (Львiв, ЛНУ iм. Iвана Франка, 2012).
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Василенко Андрiй Iгорович

Народився 13.08.1983 р. у м. Калушi Iвано-
Франкiвської обл. PhD (2015, Ун-т iм. Адама
Мiцкевича в м. Познань, Польща). Закiнчив iз
вiдзнакою фiз. ф-т Львiвського нацiон. ун-ту iм.
Iвана Франка (2005). Протягом 2005–2008 рр.
навчався в аспiрантурi Iн-ту фiзики конденс.
систем НАН України (вiддiл теорiї нерiвнова-
жних процесiв). Вiд 2008 р. працює в Iн-тi фiзики
конденс. систем НАН України у вiддiлах теорiї
нерiвноважних процесiв та теорiї м’якої речовини
(вiд 2018— мол. наук. спiвр.). Проходив науковi

стажування в: Ун-тi iм. Адама Мiцкевича (м. Познань, Польща, 2013–2015),
Ун-тi Варвiк (м. Ковентрi, Великобританiя, 2015–2018), Ун-тi м. Лiверпуль
(Великобританiя, 2018-2019).

Наукова дiяльнiсть пов’язана з проблемами нерiвноважної статистичної тео-
рiї просторово неоднорiдних електронних систем. Розвинуто пiдхiд для опи-
су нерiвноважної електрон-фононної динамiки в кристалiчних матерiалах. За
допомогою поєднання цього пiдходу i розрахункiв iз перших принципiв для
електрон-фононної взаємодiї отримано залежностi електронного струму вiд
напруги в системi одномiрного ланцюжка берилiю, iнкапсульованого у вугле-
цеву нанотрубку.

Лауреат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих уче-
них (2009).

Пр.: Kostrobii P., Markovych B., Vasylenko A., Rudavskii Yu., Tokarchuk M. Nonequilibrium statistical

Zubarev’s operator and Green’s functions for an inhomogeneous electron gas. /P. Conden. Matt. Phys.,

9, 519-533 (2006). Markiv B., Vasylenko A., and Tokarchuk M. Statistical description of hydrodynamic pro-

cesses in ionic melts while taking into account polarization effects. J. Chem. Phys., 136, 234502(1-10) ( 2012).

Vasylenko A.. Tokarchuk M., Jurga S. Effect of a vacancy in single-walled carbon nanotubes on He and NO

adsorption. J.Phys.Chem. C., 119, 5113-5116 (2015). Vasylenko A., Wynn J., Medeiros P. V. C., Morris A. J.,

Sloan J., Quigley D. Encapsulated nanowires: Boosting electronic transport in carbon nanotubes. Phys. Rev.

B, 95, 121408 (R) (2017). Medeiros P. V. C., Marks S., Wynn J. M., Vasylenko A., Ramasse Q. M., Quigley D.,

Sloan J., Morris A. J., Single-Atom Scale Structural Selectivity in Te Nanowires Encapsulated Inside Ultranar-

row, Single-Walled Carbon Nanotubes. ACS NANO, 11, 6178 (2017).
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Вдович Андрiй Степанович

Народився 27.01.1980 р. у с. Порiччi Львiвської обл.
Кандидат фiз.-мат. наук (2010). Закiнчив Львiв-
ський нацiон. ун-т iм. Iвана Франка (2002). Вiд
2002 р. працює в Iн-тi фiзики конденс. систем
НАН України у вiддiлах теорiї модельних спiно-
вих систем та квантової статистики (вiд 2018 р. —
ст. наук. спiвр.). Навчався в докторантурi Iн-ту фi-
зики конденс. систем НАН України (2016–2018).

Науковi дослiдження стосуються впливу зовнi-
шнього електричного поля та механiчних напруг
на дiелектричнi, п’єзоелектричнi, пружнi, тепловi

характеристики сегнетоелектрикiв, антисегнетоелектрикiв, а також їх сумi-
шей. Вивчається електрокалоричний ефект у цих сполуках. Автор 55 науко-
вих праць.

СтипендiатПрезидента України длямолодих вчених (2010–2012), лауреат пре-
мiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих учених (2004,
2013), премiї НАН України для молодих учених i студентiв ВНЗ за кращi нау-
ковi роботи (2015).

Пр.: Sorokov S. I., Levitsky R.R., Vdovych A.S., Microscopic Theory of Rb1−x (NH4)xH2PO4 Type Compounds.

Ferroelectrics. 379, 101-106 (2009). Zachek I., Levitskii R., Vdovych A. Dielectric Properties of Monoclinic

RbD2PO4 . The Influence of Hydrostatic Pressure. Ferroelectrics. 444, 67-75 (2013). A.S. Vdovych, A.P. Moina,

R.R. Levitskii, I.R. Zachek. Electrocaloric effect in KH2PO4 family crystals. Condens. Matter Phys. 17, 43703:1-

10 (2014). Zachek I.R., Shchur Ya., Levitskii R.R., Vdovych A.S. Thermodynamic properties of ferroelectric

NH3CH2COOH⋅H2PO3 crystal. Physica B. 520, 164-173 (2017). Zachek I. R., Levitskii R. R., Vdovych A. S..

Deformation effects in glycinium phosphite ferroelectric. Condens. Matter Phys. 21, 33702:1-17 (2018).

Величко Олег Володимирович

Народився 08.08.1967 р. у м. Львовi. Кандидат
фiз.-мат. наук (2006). З вiдзнакою закiнчив Львiв-
ський держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1989). Навчався в
аспiрантурi Iн-ту теорет. фiзики АН УРСР (1989–
1992). Вiд 1992 р. працює в Iн-тi фiзики конденс. си-
стем НАН України у вiддiлi квантової статистики
(вiд 2011 р. — ст. наук. спiвр.). Навчався в докто-
рантурi Iн-ту фiзики конденс. систем НАН Украї-
ни (2015–2018).

Науковi дослiдження пов’язанi з мiкроскопiчним
описом прояву польових ефектiв у термодинамiцi та динамiцi багатостано-
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вих квантових систем iз фазовими переходами типу лад-безлад, зокрема у
кристалах iз багатопозицiйними елементами структури i кристалiчнимполем
типу одноiонної анiзотропiї та багатопiдґраткових сегнетоелектричних си-
стемах зi складноюпросторовою орiєнтацiєю локальних ефективних диполь-
нихмоментiв.До сфери наукових iнтересiв належить квантово-статистичний
опис термодинамiки та дiелектричних властивостей iнтеркальованих сполук,
зокрема, електретного ефекту в монохалькогенiдах металiв (InSe, GaSe) та
явищ, пов’язаних iз фазовим розшаруванням у лiтiй-iнтеркальованому ана-
тазi. Дослiджує особливостi бозе-конденсацiї та ефектiв неергодичностi в
границi жорстких бозонiв для моделi Бозе–Габарда з двома локальними ста-
нами при переносi бозонiв лише в збудженiй зонi.

Лауреат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих уче-
них (2001).

Пр.: Стасюк I.В., Левицький Р.Р., Моїна А.П., Сливка О.Г., Величко О.В. Польовi та деформацiйнi ефекти у

складних сегнетоактивних сполуках. Ужгород, Ґражда, 2009, 392 с. Григорчак I.I., Костробiй П.П., Стасюк

I.В., Токарчук М.В., Величко О.В., Iващишин Ф.О., Маркович Б.М. Фiзичнi процеси та їх мiкроскопiчнi

моделi в перiодичних неорганiчно/органiчних клатратах. Львiв, Растр-7, 2015, 285 с. Stasyuk I., Czapla

Z., Dacko S., Velychko O. Dielectric anomalies and phase transition in glycinium phosphite crystal under the

influence of a transverse electric field. J. Phys.: Condens. Matter. 16, 1963–1979 (2004). Velychko O.V.,

Stasyuk I.V. Phase separation in lithium intercalated anatase: A theory. Condens. Matter Phys. 12, 249–266

(2009). Stasyuk I.V., Velychko O.V. Bose–Einstein condensation in the excited band and the energy spectrum

of the Bose–Hubbard model. Theor. Math. Phys. 168, 1347–1357 (2011).

Верхоляк Тарас Михайлович

Народився 23.02.1972 р. у м.Львовi.Кандидат фiз.-
мат. наук (1999), старший дослiдник (2017). Закiн-
чив Львiвський держ. ун-т iм. I. Франка (1994 р.).
Навчався в аспiрантурi Iн-ту фiзики конденс. си-
стем НАН України (1994–1998). Вiд 1994 р. працює
в Iн-тiфiзики конденс. системНАНУкраїни у вiд-
дiлах: теорiї модельних спiнових систем, квант.-
статист. теорiї процесiв каталiзу, комп’ютерного
моделюв. багаточастинк. систем (вiд 2009— ст.
наук. спiвр.).Навчався в докторантурi Iн-ту фiзи-
ки конденс. систем НАН України (2010–2013).

Науковi iнтереси в сферi квантових спiнових систем та їх застосування до
теорiї магнiтних та сегнетоелектричних явищ у твердих тiлах. За допомо-
гою перетворення Йордана-Вiгнера отримано ряд строгих результатiв для
узагальнення спiн-1/2 XY ланцюжка на випадок просторового безладу, взає-
модiї Дзялошинського-Морiя, а також при врахуваннi магнетоелектричного
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зв’язку в магнiтних сполуках. Проведено дослiдження гiбридних моделей, в
яких поєднана складна геометрiя ґратки зi специфiчною конфiгурацiєю Iзi-
нґових та Гайзенбергових взаємодiй. Автор 97 наукових праць.

Стипендiат Президента України для молодих вчених (2003–2005).

Пр.: Verkholyak, T., Honecker, A., Brenig, W. Jordan-Wigner approach to the frustrated spin one-half XXZ

chain. Eur. Phys. J. B. 49, 283 (2006). Verkholyak T., Derzhko O., Krokhmalskii T., Stolze J. Dynamic properties

of quantum spin chains: Simple route to complex behavior. Phys. Rev. B. 76, 144418 (2007). Verkholyak

T., Strečka J. Quantum phase transitions in the exactly solved spin-1/2 Heisenberg–Ising ladder. J. Phys. A:

Math. Theor. 45, 305001 (2012) Verkholyak T., Strečka J., Mila F., Schmidt K. P. Exact ground states of a spin-

1/2 Ising-Heisenberg model on the Shastry-Sutherland lattice in a magnetic field. Phys. Rev. B. 90, 134413

(2014). Verkholyak T., Strečka J. Fractional magnetization plateaus of the spin-1/2 Heisenberg orthogonal-

dimer chain: Strong-coupling approach developed from the exactly solved Ising-Heisenberg model. Phys.

Rev. B. 94, 144410 (2016).

Височанський Василь Степанович

Народився 01.10.1946 р. у с. Путятинцях Рогатин-
ського р-ну Iвано-Франкiвської обл. Канд. фiз.-
мат. наук (1976), професор (2004). Закiнчив Львiв-
ський держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1969). Протя-
гом 1969–1977 рр. працював у Львiвському вiддi-
лi статист. теорiї конденс. систем IТФ АН УРСР.
Вiд 1977 р. працює у Львiвському держ. ун-тi
iм. I.Я. Франка: доцент каф. обчисл. математи-
ки (1979–1989), доцент (1989–1993), зав. каф. про-
грамування (1999–2011), проректор з навч. роботи
(1993–2004), перший проректор (2004–2019), в.о.

ректора Львiвського нацiон. ун-ту iм. Iвана Франка (2007–2010).

Науковi дослiдження стосуються розробки програмного та методичного за-
безпечення курсiв iнформатики для навчальних закладiв. Iз використанням
ЕОМ обчислено груповi iнтеграли, побудовано кривi функцiй розподiлу ча-
стинок рiзних сортiв у рiдких системах. Автор близько 60 наукових праць.

Кавалер ордена «За заслуги» III ступеня (2006), Заслужений працiвник освi-
ти України (2017), нагороджений медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.»
(2011), Почесними грамотами Львiвської облдержадмiнiстрацiї (2001, 2006).

Пр.: Юхновський I.Р., Головко М.Ф., Височанський В.С. Дослiдження бiнарних функцiй розподiлу змi-

шаних iонно-дипольних систем, записаних у виглядi експоненти вiд потенцiалу середньої сили. Укр.

фiз. ж. 1977. Т. 22. № 8, с. 1328-1333. Височанський В.С., Кардаш А.I., Костiв О.В., Черняхiвський В.В.

Елементи iнформатики. – Львiв: Свiт, 1990. - 190 с.
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Вiлiгурський Олег Миколайович

Народився 16.10.1972 р. у селищi Любешовi Волин-
ської обл. Закiнчив Волинський держ. ун-т iм. Ле-
сiУкраїнки (тепер— Схiдноєвропейський нацiон.
ун-т iм. Лесi Українки) (1995). Протягом 1995–
1996 рр. працював в Iн-тi фiзики конденс. систем
НАН України (iнж. II кат). Навчався в аспiран-
турi Волинського держ. ун-ту iм. Лесi Українки
(1996–1999). Вiд 1999 р. працює на фiз. ф-тi (зго-
дом—ф-тi iнформацiйних систем, фiзики та ма-
тематики) Схiдноєвропейського нацiон. ун-ту iм.
Лесi Українки.

Науковi працi пов’язанi з теорiєю надпровiдних контактiв, теоретико-iгро-
вим моделюванням багатоагентних систем, еконофiзикою.

Пр.: Свiдзинський А., Вiлiгурський О., Бiрук О., Ракуцький А. До теорiї струмових станiв у надпровiд-

них контактах. — Журнал фiзичних дослiджень. Т.3 № 3 (1999) с. 359-369 Свiдзинський А.В., Вiлiгур-

ський О.М. Лекцiї з фiзики надпровiдностi. — Луцьк: РВВ «Вежа» ВДУ iм. Лесi Українки, 2003. Вiлiгур-

ський О.М., Хомутенко О.Е. Теоретико-iгрове моделювання двотоварного ринку / О.М. Вiлiгурський,

О.Е. Хомутенко // Матерiали всеукраїнського семiнару з теоретичної та математичної фiзики. До 85-

рiччя професора Анатолiя Вадимовича Свiдзинського. — Луцьк, «Вежа — Друк» — 2014. — С. 99-102. Вi-

лiгурський О.М. Математичне моделювання фiнансових ринкiв з одиничним горизонтом / О.М. Вiлi-

гурський, О.Е. Хомутенко // Релаксацiйнi, нелiнiйнi й акустооптичнi процеси та матерiали: матерiали

VII Мiжнар. наук. конф. — Луцьк: ПФ «Вежа — Друк», 2014. с. 102-106.

Вiцiєвський Роман Бронiславович

Народився 19.10.1972 р. у м. Львовi. Закiнчив
Львiвський держ. ун-т iм. I. Франка (1995). Про-
тягом 1995–1998 рр. працював в Iн-тi фiзики кон-
денс. систем НАНУкраїни в лабораторiї iнформа-
цiйних технологiй i комп’ютерних мереж на iнже-
нерних посадах.

Займався розробкою, супроводом i адмiнiструва-
нням нових програмних продуктiв, зокрема си-
стеми облiку користувачiв мережi УАРНЕТ, про-
грамногошлюзу мiж iнтернетом та системою пей-
джингового зв’язку.
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Вонс Андрiй Петрович

Народився 16.05.1976 р. у м. Львовi. Закiнчив
Держ. ун-т «Львiвська полiтехнiка» (1998). Протя-
гом 1998–1999 рр. працював в Iн-тi фiзики кон-
денс. систем НАНУкраїни в лабораторiї iнформа-
цiйних технологiй i комп’ютерних мереж на поса-
дi iнж. II кат. Вiд 1999 р. працює у ДП Науково-
телекомунiкацiйний центр «Українська академi-
чна i дослiдницька мережа» IФКС НАН України.

Займався забезпеченням науково-телекомунiка-
цiйної дiяльностi засобами комп’ютерної мережi
iнтернет, здiйснював обслуговування користува-

чiв мережi УАРНЕТ.

Воробйов Олег Анатолiйович

Народився 15.05.1977 р. у м. Львовi. Кандидат фiз.-
мат. наук (2009). Закiнчив Львiвський держ. ун-т
iм. I.Я. Франка (1999). Навчався в аспiрантурi Iн-
ту фiзики конденс. систем НАН України (1999–
2002).Протягом 2002–2015 рр. працював в Iн-тi фi-
зики конденс. систем НАНУкраїни у вiддiлi кван-
тової статистики (вiд 2013 р. — наук. спiвр.). Про-
тягом сiчня–вересня 2015 р. був мобiлiзований до
ЗСУ i перебував на фронтi.

Науковi дослiдження в сферi енергетичних та тер-
модинамiчних характеристик одновимiрних про-

тонних провiдникiв iз врахуванням короткосяжних кореляцiй мiж протона-
ми на найближчих вузлах. Показана роль цих кореляцiй у розщепленнi спе-
ктру, встановлено тип провiдностi в залежностi вiд концентрацiї частинок.
Проведено дослiдження комбiнацiйного розсiяння та оптичної провiдностi
в сильноскорельованих матерiалах, що знаходяться поблизу точки переходу
метал-дiелектрик, встановлена роль резонансних ефектiв. При дослiдженнi
двопiдґраткової моделiжорстких бозонiв пiдтверджено зв’язокмiжхарактер-
ними особливостями спектру системи та фазою, в якiй вона перебуває. Автор
48 наукових праць.

Стипендiат НАН України для молодих вчених (2006–2008), лауреат премiї
Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих учених (2010).

Пр.: Stasyuk I.V., Vorobyov O., Hilczer B. Influence of inter-chain correlations on proton ordering in MeHXO4

protonic conductors. Solid State Ionics, 2001, vol. 145, p. 211-216; Stasyuk I., Vorobyov O. One-Dimensional
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Proton Conductor with Strong Short-Range Interactions. Integrated Ferroelectrics. 2004. Vol. 63, P. 215.;

Shvaika A.M., Vorobyov O., Freericks J.K., Devereaux T.P. Electronic Raman scattering in correlated materials:

A treatment of nonresonant, mixed, and resonant scattering using dynamical mean-field theory. Phys. Rev.

B., 2005. Vol. 71, No 4, 045120 (17 pages); I.V. Stasyuk, O. Vorobyov. Metal-insulator like transition in energy

spectrum of one-dimensional proton (ionic) conductor. Phase Transitions. 2007. Vol. 80, Nos. 1-2, P. 63-70;

Stasyuk I.V., Vorobyov O.A., Stetsiv R.Ya.. Diagrams of state for one-dimensional hydrogen-bonded proton

conductor. Ferroelectrics, 426, p. 6 (2012).

Гайдукiвська Христина Аркадiївна

Народилася 04.10.1987 р. у с. Стрiлках Старосам-
бiрського р-ну Львiвської обл. Кандидат фiз.-мат.
наук (2016). Закiнчила з вiдзнакою Львiвський на-
цiон. ун-т iм. Iвана Франка (2011). Навчалася в
аспiрантурi Iн-ту фiзики конденс. систем НАН
України (2011–2014). Вiд 2014 р. працює в Iн-тi
фiзики конденс. систем НАН України у вiддiлi
комп’ютерн. моделюв. багаточастинкових систем.
Навчається в докторантурi Iн-ту фiзики конденс.
систем НАН України (вiд 2019).

Науковi працi пов’язанi з проблематикою унiвер-
сальних властивостей складних полiмерних макромолекул у розчинi,що мо-
же мiстити домiшки iншої природи. Для опису системи застосовано як ана-
лiтичнi, так i числовi методи.Основна увага придiляється впливу полiмерної
архiтектури (кiльцевi, зiрковi, розетковi, пом-пом полiмери) та домiшок у се-
редовищi на властивостi розмiру та форми макромолекул.

СтипендiаткаНАНУкраїни длямолодих вчених (2017–2019), лауреаткаПремiї
Президента України для молодих вчених (2017), премiї Львiвської облдерж-
адмiнiстрацiї та облради для молодих учених (2012), переможниця XV Все-
українського конкурсу зi статфiзики та теорiї коденс. речовини для молодих
вчених (2015).

Пр.: K. Haydukivska, V. Blavatska. Lattice models of directed and semiflexible polymers in anisotropic envi-

ronment. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 48,425002 (2015); K. Haydukivska, V. Blavatska.

Probability of loop formation in star polymers in long range correlated disorder. The Journal of Chemical

Physics, 146, 184904 (2017); K. Haydukivska, V. Blavatska. Universal size properties of a star-ring polymer

structure in disordered environment. Phys. Rev. E, 97, 032502 (2018); K.Haydukivska, V. Blavatska. Ring poly-

mers in crowded environment: Conformational properties, The Journal of Chemical Physics, 141, 094906

(2014); O. Kalyuzhnyi, K. Haydukivska, V. Blavatska, J. Ilnytskyi, Universal Size and Shape Ratios for Arms

in Star-Branched Polymers: Theory and Mesoscopic Simulations, Macromolecular Theory and Simulations,

(2019).
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Гачкевич Андрiй Миколайович

Народився 25.06.1971 р. у м. Бучачi Тернопiльської
обл. Закiнчив iз вiдзнакою Львiвський держ. ун-т
iм. Iвана Франка (1993). Протягом 1993–1998 рр.
працював в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН
України у вiддiлi теорiї розчинiв на посадi iнж.

Науковi iнтереси стосувалися узагальненої гiдро-
динамiки рiдин i застосувань методiв нерiвнова-
жної статистичної фiзики.

Пр.: Mryglod I.M., Hachkevych A.M. On nonequilibrium statistical theory of a fluid: linear relaxation theories

with different sets of dynamic variables. Condens. Matter Phys. 5, 105–123 (1995); Mryglod I.M., Hachkevych

A.M. Generalized Hydrodynamics of Fluids. 1. Conception of Generalized Collective Modes. Ukr. J. Phys. 42,

423–429 (1997).

Гвоздь Марта Валентинiвна

Народилася 11.08.1990 р. у м. Бiбрцi Львiвської обл.
З вiдзнакою закiнчила фiз. ф-т Львiвського на-
цiон. ун-ту iм. Iвана Франка (2014). Навчалася в
аспiрантурi Iн-ту фiзики конденс. систем НАН
України (2014–2017). Вiд 2017 р. працює в Iн-тi фi-
зики конденс. системНАНУкраїни у вiддiлi теорiї
м’якої речовини на посадi пров. iнж.

Науковi працi зi сфери термодинамiчних i стру-
ктурних властивостей нематичних та iонних рi-
дин у пористих середовищах.

Лауреатка премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих
учених (2018).

Пр.: Hvozd M., Patsahan T., Patsahan O., Holovko M. Fluid-fluid phase behaviour in the explicit solvent ionic

model: Hard spherocylinder solvent molecules. J. Mol. Liq., 285, 244–251 (2019). Hvozd M., Patsahan T.,

Holovko M. Isotropic-nematic transition and demixing behaviour in binary mixtures of hard spheres and

hard spherocylinders confined in disordered porous medium: Scaled particle theory. J. Phys. Chem. B. 122

(21), 5534–5546 (2018). Holovko M.F., Hvozd M.V. Isotropic-nematic transitions in a mixture of hard spheres

and hard spherocylinders: scaled particle theory description. Condens. Matter Phys., 20, 43501: 1–11 (2017).
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Гвоздь Тарас Валентинович

Народився 05.05.1987 р. у м. Бiбрцi Львiвської обл.
Кандидат фiз.-мат. наук (2019). Закiнчив iз вiд-
знакою Львiвський нацiон. ун-т iм. Iвана Франка
(2011). Навчався в аспiрантурi Iн-ту фiзики кон-
денс. систем НАН України (2011–2014). Вiд 2014 р.
працює в Iн-тiфiзики конденс. системНАНУкраї-
ни у вiддiлi теорiї розчинiв, згодом— вiддiлi теорiї
м’якої речовини (вiд 2018 р. — мол. наук. спiвр.).

Науковi дослiдження стосуютьсяфазової поведiн-
ки та ефектiвфракцiонування полiдисперсних ко-
лоїдних i полiмерних систем в об’ємi та в пористо-

му середовищi. Автор 19 наукових праць.

Лауреат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих уче-
них (2012).

Пр.: Hvozd T. V., Kalyuzhnyi Yu. V. and Cummings P. T., Phase Equilibria of Polydisperse Square-Well Chain

Fluid Confined in Random Porous Media: TPT of Wertheim and Scaled Particle Theory, J. Phys. Chem. B,

2018, 122 (21), 5458-5465. Hvozd T. V. and Kalyuzhnyi Yu. V., Two- and three-phase equilibria of polydis-

perse Yukawa hard-sphere fluids confined in random porous media: high temperature approximation and

scaled particle theory, Soft. Matter, 2017, 13, 1405-1412. Hvozd T. V. and Kalyuzhnyi Yu. V., Two- and three-

phase equilibria in polydisperse Yukawa hard-sphere mixture. High temperature and mean spherical ap-

proximations, Condens. Matter Phys., 2016, 19, 23603. Hvozd T. V. and Kalyuzhnyi Yu. V., Second-order

Barker-Henderson perturbation theory for the phase behavior of polydisperse Morse hard-sphere mixture,

Condens. Matter Phys., 2015, 18, 13605. Kalyuzhnyi Yu. V. and Hvozd T. V., Closed-loop liquid-liquid immisci-

bility in mixture of particles with spherically symmetric interaction, Condens. Matter Phys., 2013, 16, 43606.

Гера Орест Богданович

Народився 12.09.1980 р. у м. Львовi. Кандидат фiз.-
мат. наук (2008). Закiнчив iз вiдзнакоюЛьвiвський
нацiон. ун-т iм. Iвана Франка (2002). Протягом
2002–2011 рр. працював в Iн-тiфiзики конденс. си-
стем НАН України у вiддiлi квантової статистики
(вiд 2009 р. — мол. наук. спiвр.). Вiд 2011 р. працює
в галузi IT-технологiй.

Науковi iнтереси: асиметрична модель Габарда
в рамках теорiї динамiчного середнього поля.
Сформульовано т.зв. наближенняMGH3 й описа-
но перебудову густини станiв локалiзованих ча-
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стинок в границi Фалiкова-Кiмбала з безмежною одновузловою взаємодiєю
при змiнi концентрацiї частинок чи температури, а також при фазових роз-
шаруваннях. Для систематизацiї та обґрунтування застосованих наближень
запропонованометод твiрногофункцiоналуКаданова-Бейма для розв’язання
ефективної одновузлової задачi динамiчного середнього поля. Автор 7 науко-
вих праць.

Лауреат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих уче-
них (2004).

Пр.: Stasyuk I.V., Hera O.B. Green’s functions of infinite-U asymmetric Hubbard model: Falicov–Kimbal limit.

Condens. Matter Phys. 6, 127–143 (2003). Stasyuk I.V., Hera O.B. Densities of states of the Falicov–Kimball

model off half filling in infinite dimensions. Phys. Rev. B. 72, 045134-1–9 (2005). Stasyuk I.V., Hera O.B. Mott

transition in the asymmetric Hubbard model at half-filling within dynamical mean-field theory. Eur. Phys.

J. B. 48, 339–348 (2005). Stasyuk I.V., Hera O.B. Asymmetric Hubbard model within generating functional

approach in dynamical mean field theory. Condens. Matter Phys. 9, 587–602 (2006). Stasyuk I.V., Hera O.B.

Asymmetric Hubbard model in the generating functional method: Spectral functions in the Falicov–Kimball

limit. Theor. Math. Phys. 154, 137–152 (2008).

Гiрняк Олександр Зiновiйович

Народився 11.02.1968 р. у м. Львовi. Закiнчив iз вiд-
знакою Львiвський держ. ун-т iм. I. Франка (1992).
Протягом 1992–1999 рр. працював в Iн-тi фiзи-
ки конденс. систем НАН України у вiддiлi мета-
лiв i сплавiв та лабораторiї iнформацiйних техно-
логiй i комп’ютерних мереж. Вiд 1999 р. працює
в ДП Науково-телекомунiкацiйний центр «Укра-
їнська академiчна i дослiдницька мережа» IФКС
НАН України на посадi головного iнженера.

Науковi iнтереси стосувалися електронних вла-
стивостейметалiв та розрахунку потенцiалiв мiж-

атомних взаємодiй для бiнарних металiчних сплавiв. Займався створен-
ням i обслуговуванням локальної комп’ютерної мережi IФКС НАН Украї-
ни, роботою в навчальному класi лабораторiї iнформацiйних технологiй i
комп’ютерних мереж, адмiнiструванням новинних та ftp-серверiв.
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Глушак Петро Андрiйович

Народився 08.07.1958 р. у с. Йосипiвцi Львiвської
обл. Кандидат фiз.-мат. наук (1992). Закiнчив iз
вiдзнакою Львiвський держ. ун-т iм. I.Я. Франка
(1980).Протягом 1980–1984 рр. працював в Астро-
номiчнiй обсерваторiї Львiвського держ. ун-ту.
Вiд 1984 р. працює у Львiвському вiд-нi статисти-
чної фiзики IТФАНУРСР, вiд 1990 р. — в Iн-тi фi-
зики конденс. систем НАНУкраїни у вiддiлi кван-
тової статистики, згодом— у вiддiлi теорiї м’якої
речовини (вiд 2019— ст. наук. спiвр.).

Науковi працi пов’язанi з дослiдженням рiвнова-
жних та нерiвноважних властивостей квантових бозе-систем, надплинного
He4 при низьких температурах, проблем самоузгодженого опису кiнетики та
гiдродинамiки класичних та квантових рiдин, нелiнiйних гiдродинамiчних
флуктуацiй в рiдинах. Автор 59 наукових праць.

Пр.: Vakarchuk I.A., Hlushak P.A. Free energy of a many-boson system at low temperatures. Theoret. and

Math. Phys. 75:1, 399–408 (1988). Hlushak P.A., Tokarchuk M.V. A consistent description of kinetics and

hidrodynamics of quantum Bose-systems. Condens. Matter Phys. 7, 639-660 (2004). Hlushak P.A., Tokarchuk

M.V. Quantum transport equations for Bose systems taking into account nonlinear hydrodynamic processes.

Condens. Matter Phys. 17, 23606:1-14 (2014). Hlushak P.A., Tokarchuk M.V. Chain of kinetic equations for the

distribution functions of particles in simple liquid taking into account nonlinear hydrodynamic fluctuations.

Physica A. 443, 231–245 (2016).

Глушак Степан Петрович

Народився 09.01.1982 р. у м. Мостиськах Львiв-
ської обл. Кандидат фiз.-мат. наук (2009). Закiн-
чив iз вiдзнакою Львiвський нацiон. ун-т iм. Iва-
на Франка (2004). Протягом 2005–2019 рр. пра-
цював в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН Укра-
їни у вiддiлi теорiї розчинiв (вiд 2010 р. — на-
ук. спiвр.). Проходив науковi стажування в: Ун-тi
П. i М. Кюрi (Париж, Францiя, 2010), Ун-тi Ван-
дербiльта (Нешвiл,США, 2011–2014),Альбертсько-
му ун-тi (Едмонтон, Канада, 2015–2018). Вiд 2019 р.
працює науковим програмiстом та розробником

програмних подуктiв у галузi медицини та фармакологiї.

Науковi дослiдження стосуються класичної теорiї рiдин, зокрема теорiї
середньо-сферичного наближення для електролiтiв та простих рiдин, опису
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адсорбцiї в нанопористих середовищах методами теорiї функцiоналу густини
та молекулярної теорiї сольватацiї. Автор понад 20 наукових праць.

Стипендiат Президента України для молодих вчених (2009–2010), стипендiї
академiка НАН України I.Р. Юхновського (2007–2008), лауреат премiї Львiв-
ської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих учених (2005).

Пр.: Hlushak S., Kovalenko A. Effective Interactions and Adsorption of Heterocyclic Aromatic Hydrocarbons

in Kaolinite Organic Solutions Studied by 3D-RISM-KH Molecular Theory of Solvation. J. Phys. Chem. C 121,

22092-22104 (2017). Hlushak S. Perturbation theory for multicomponent fluids based on structural prop-

erties of hard-sphere chain mixtures. J. Chem. Phys. 143, 124906 (2015). Hlushak S., Trokhymchuk A.D.,

Sokolowski S. Direct correlation function of square well fluid with wide well: First order mean spherical ap-

proximation. J. Chem. Phys. 130, 234511 (2009). Hlushak S., McCabe C., Cummings P. Fourier space approach

to the classical density functional theory for multi-Yukawa and square-well fluids. J. Chem. Phys. 137, 104104

(2012). Hlushak S., Simonin J.P., Caniffi B., Moisy P., Sorel C., Bernard O. Description of partition equilibria

for uranyl nitrate, nitric acid and water extracted by tributyl phosphate in dodecane. Hydrometallurgy. 109,

97-105 (2011).

ГоловачЮрiй Васильович

Народився 16.06.1957 р. у м. Львовi. Доктор фiз.-
мат. наук (1998), професор (2005), чл.-кор. НАН
України (2015). Закiнчив Львiвський держ. ун-т iм.
I.Я. Франка (1979). Навчався в аспiрантурi IТФ
АН УРСР (1979–1983, до 1980— заочно, працюю-
чи iнж. Фiз-мех. iн-ту АН УРСР). Вiд 1983 р. пра-
цює у Львiвському вiд-нi статист. фiзики IТФ АН
УРСР, з 1990 р. — Iн-тi фiзики конденсованих си-
стем НАН України (засновник i протягом 2010-
2018 рр. зав. лаб. статистичної фiзики складних си-
стем, вiд 2018 р. — зав. вiддiлу статистичної тео-
рiї конденсованих систем). СпiвкерiвникСпiвпра-

цi L4 i Мiжн. коледжу докторантiв «Статистична фiзика складних систем»
(Ляйпцiґ-Лотарингiя-Львiв-Ковентрi). Запрош. проф. ун-тiв: Львiвського на-
цiон.,Йоганна Кеплера (Лiнц, Австрiя), Анрi Пуанкаре (Нансi,Францiя), Ко-
вентрi (Велика Британiя), Українського католицького (Львiв).

Науковi зацiкавлення стосуютьсяфiзики конденсованої речовини (фазовiпе-
реходи i критичнi явища в регулярних та структурно-невпорядкованих ма-
гнетиках, конформацiйнi властивостi складних полiмерiв), науки про складнi
системи (скейлiнг у складних системах рiзної природи, складнiмережi, соцiо-
фiзика та цифровi гуманiтарнi науки), наукометрiї (оцiнки ефективностi ро-
боти наукових колективiв), iсторiї науки (iсторiя природознавчих дослiджень
в Галичинi XIX–XX ст., iсторiя фiзики).
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Автор понад 400 публiкацiй, виховав 1 докт. та 8 канд. наук. Дiйсний член
НТШ (2006), член Наглядової ради конференцiй MECO – Середньоєвроп.
спiвпраця в галузi статист. фiзики (2011). Вiдп. ред. серiї оглядов. монографiй
«Order,Disorder and Criticality. Advanced Problems of Phase Transition Theory»,
World Scientific, Singapore. Заст. гол. ред. журналу Condens. Matter Phys., член
редколегiй журналiв: Журн. фiзичн. досл., Фiзичн. збiрн. НТШ, Eur. Journ.
Phys.

Лауреат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для видатних
учених (2012). Нагороджений Почесними грамотами Президiї НАН України
(2007, 2013, 2017), вiдзнаками НАН України «За пiдготовку наукової змiни»
(2009), «За науковi досягнення» (2019), ювiлейною пам’ятною вiдзнакою (до
100-рiччя НАН України) (2018), медаллю НТШ (2009). Член Львiвської систе-
ми дослiдникiв I рiвня (2019).

Пр.: C von Ferber, Yu. Holovatch. Copolymer networks and stars: scaling exponents. Phys. Rev. E 56,

6370-6386 (1997). R. Folk, Yu. Holovatch, T. Yavors’kii. Critical exponents of a three-dimensional weakly

diluted quenched Ising model. Phys. Usp. 46, 169–191 (2003). C. von Ferber, T. Holovatch, Yu. Holovatch,

V. Palchykov. Public transport networks: empirical analysis and modeling. Eur. Phys. J. B 68, 261-275

(2009). M. Krasnytska, B. Berche, Yu. Holovatch, R. Kenna. Partition function zeros for the Ising model on

complete graphs and on annealed scale-free networks. J. Phys. A 49, 135001 (2016); Yu. Holovatch, R. Kenna,

S. Thurner. Complex systems: physics beyond physics. Eur. Journ. Phys. 38, 023002 (2017).

Головко Мирослав Федорович

Народився 29.10.1943 р. в с. Чернiєвi Станiслав-
ської (тепер Iвано-Франкiвської) обл.Докторфiз.-
мат. наук (1982), професор (1985), чл.-кор. НАН
України (2003). Закiнчив Iвано-Франкiвський
держ. педiнститут (1965). Навчався в аспiран-
турi Львiвського держ. ун-ту iм. I.Я. Франка
(1966–1969). Вiд 1969 р. працює у Львiвському
вiддiлi статист. теорiї конденс. систем, а згодом
Львiвському вiд-нi статист. фiзики IТФ АН УРСР
(вiд 1980 р. — зав. вiддiлу теорiї розчинiв), вiд
1990 р. — в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН
України (протягом 1990–2017 рр. – зав. вiддiлу

теорiї розчинiв, вiд 2017 р. — гол. наук. спiвр.). Протягом 1990–1995 рр. —
проф. каф. фiзики конденс. систем Львiвського нацiон. ун-ту iм. Iвана
Франка, протягом 1996–2006 рр. — проф. каф. теорет. фiзики цього ж ун-ту.

Науковi дослiдження пов’язанi з розвитком статистичної теорiї рiдин i роз-
чинiв та фiзики м’якої речовини. Розвинуто iонно-молекулярний пiдхiд у те-
орiї розчинiв електролiтiв (спiльно з I.Р. Юхновським), розвинуто багатогу-
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стинний формалiзм для опису кластеризацiйних ефектiв у рiдинах (спiльно
з Ю.В. Калюжним), узагальнено методи iнтегральних рiвнянь на анiзотропнi
рiдини, запропоновано новi пiдходи для опису властивостей рiдин у пори-
стих середовищах. Розвинута теорiя використана для опису та iнтерпрета-
цiї ряду властивостей розчинiв електролiтiв, дослiдження впливу електролiту
на реакцiї внутрiмолекулярного електронного переносу, для пояснення ано-
мальних властивостей електроємностi подвiйного електричногошару. Вияв-
лено,щокооперативна адсорбцiя полiмерних розчинiв на адгезивних поверх-
няхможе спостерiгатись у сильно розведенiй областi, що пiдтверджено експе-
риментально. Запропоновано теоретичну модель обернених мiцел для опису
впливу бiлкових молекул на їх властивостi. Є автором та спiвавтором понад
700 наукових робiт. Серед його учнiв 17 кандидатiв наук та 5 докторiв наук.

Заст. голови Наук. ради «Фiзика м’якої речовини» при Вiддiленнi фiзики i
астрономiї НАН України, членМiжн. дорадчої ради європ. та японської груп
з молекуляр. рiдин. Заст. гол. ред. журналу Condens. Matter Phys. та член ред-
колегiї журналу Open Physics.

Нагороджений Почесними грамотами Президiї НАН України (1998, 2003),
вiдзнаками НАН України «За пiдготовку наукової змiни» (2009), «За науковi
досягнення» (2018) та на честь 100-рiччяНАНУкраїни (2018),медаллюНАПН
України «Григорiй Сковорода» (2018). Член Львiвської системи дослiдникiв I
рiвня (2019).

Пр.: И.Р. Юхновский, М.Ф. Головко. Статистическая теория классических равновесных систем. Наукова

думка, Киев, 1980, 372 с.; E. Vakarin, Yu. Duda, M.F. Holovko. Integral equation theory for the four bonding

sites model of associating fluids. Mol. Phys., 90, 611-623 (1997); M. Holovko, J.-P.Badiali, D.di Caprio. Contact

conditions for the charge in the theory of electrical double layer. J. Chem.Phys., 123, 234705 (2005); M.

Holovko. Consept of ion association in the theory of electrolyte solutions.-In: Ionic soft matter: Modern

trends in theory and applications./Ed. by D. Henderson; M. Holovko, A. Trokhymchuk, NATO Sciences Series

II vol. 206, Springer, Netherlands, 2005, p. 45-81; M. Holovko, T.Patsahan, W. Dong. Fluids in random porous

media: Scaled particle theory. Pure Appl. Chem. 85, 115-133 (2013).
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Голубець Тарас Володимирович

Народився 16.02.1973 р. у м. Львовi. Закiнчив
Львiвський держ. ун-т iм. I. Франка (1995). Про-
тягом 1997–2000 рр. працював в Iн-тi фiзики
конденс. систем НАН України у вiддiлi квантової
статистики (iнж. II-ї кат.). Згодом працював у
ПКО «Полiтехнiка» Нацiон. ун-ту «Львiвська
полiтехнiка» (2000–2002), в Українському держ.
лiсотехн. ун-тi на каф. обчислювальної технiки
(2004–2007). Вiд 2007 р. працює в Iн-тi прикл.
пробл. механiки i математики НАН України.

Науковi iнтереси зi сфери впливу зовнiшнього
гiдростатичного тиску та внутрiшнього макроскопiчного поля на оптичнi
властивостi кристалiв типу KDP з огляду на деформацiю водневих зв’язкiв у
iонних групах Н2PO4. Запропоновано конфiгурацiйну модель для квантово-
статистичного опису процесiв полiмеризацiї оксидних комплексiв уранi-
лу UO2 при формуваннi кристалогiдратiв у водних розчинах. Проведено
оцiнку стiйкостi полiмерних гiдроксидних структур UO2[(OH)2UO2] в
залежностi вiд рiвня рh середовища. Подальшi дослiдження стосуються
взаємопов’язаних внутрiшнiх та поверхневих процесiв транспорту тепла
i маси, проблемах коректного формулювання рiвнянь електромагнiтно-
го поля у зволоженому багатофазному середовищi з метою отримання
розв’язкiв хвильового неоднорiдного рiвняння, якi можна застосувати до
розрахунку дипольних дiелектричних втрат потужностi зовнiшнього мi-
крохвильового опромiнення в пористих композитних матерiалах. Здiйснено
оцiнку механiчних напружень, якi виникають внаслiдок сорбцiйних явищ i
пов’язанi зi змiною термодинамiчного стану газової фази в умовах фазового
перетворення. Є автором 14 наукових праць, 1 патенту на корисну модель.

Пр.: Стасюк I.В., Стецiв Р.Я., Голубець Т.В. Дослiдження впливу зовнiшнього гiдростатичного тиску на

електроннi енергетичнi спектри iонних груп та оптичнi характеристики кристалiв типу КДР. Україн-

ський фiзичний журнал. 41, 10, 910-915 (1996). Стасюк I.В., Голубець Т.В. Функцiя розподiлу й умови стiй-

костi полiмерних комплексiв уранiлу з подвiйними мiстками водневих зв’язкiв. Журнал фiзичний до-

слiджень. 4, 3, 355-365 (2000). Holubets T.V., Hayvas B.I. Investigation of the structural properties of porous

material according to the sorption isotherms and drainage curves. Mathematical Modeling and Computing.

3, 1, 23-32 (2016). Голубець Т.В. Ймовiрнiснi методи опису рiвноважного термодинамiчного стану дво-

компонентних взаємодiючих сумiшей. Фiзико-математичне моделювання та iнформацiйнi технологiї.

23, 61-68 (2016). Голубець Т.В. Дослiдження рiвноважного стану води i двокомпонентної газової сумiшi

сухого повiтря та водяної пари при поверхнi роздiлу фаз в умовах фазового перетворення. (Частина

I/II). Фiзико-математичне моделювання та iнформацiйнi технологiї. 25/27, 51-71/41-61 (2017/2018).
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Гордiйчук Володимир Вiкторович

Народився 18.07.1993 р. у с. Судилковi Хмельни-
цької обл. Закiнчив Нацiон. ун-т «Львiвська полi-
технiка» (2015) за спецiальнiстю «прикладна фiзи-
ка». Вiд 2016 р. навчається в аспiрантурi Iн-ту фi-
зики конденс. систем НАН України.

Науковi iнтереси: рiдкi плини Леннард-Джонса,
дослiдження їх структури та динамiки. Автор 1
наукової працi. Член Ради молодих вчених IФКС
НАН України.

Пр.: Taras Bryk, Adrian Huerta, Volodymyr Hordiichuk, Andrij Trokhymchuk, Non-hydrodynamic transverse

collective excitations in hard-sphere fluids, The Journal of Chemical Physics 147, 064509 (2017).

Гривнак Надiя Якiвна

Народилася 14.06.1941 р. у м. Львовi. Померла
08.11.2012 р. у м. Львовi. Закiнчила фiз. ф-т Львiв-
ського держ. ун-ту (ЛДУ) iм. I.Я.Франка (1965)
та Катехитично-педагог. iн-т Укр. католицького
ун-ту (2007), магiстр релiгiйних наук. Протягом
1965–1971 рр. працювала на фiз. ф-тi ЛДУ. Вiд 1971
р. працювала у Львiвському вiддiлi статист. теорiї
конденс. систем, а згодом Львiвському вiд-нi ста-
тист.фiзики IТФАНУРСР, вiд 1990 р. — в Iн-тiфi-
зики конденс. систем НАН України (вiд 2000 р. —
зав. бiблiотекою).

Науковi зацiкавлення стосувалися електронних властивостей простих i пере-
хiдних металiв, розподiлу електронної густини, електрон-iонних взаємодiй та
зонних спектрiв. Авторка понад 30 наукових праць. Дослiджувала життя та
дiяльнiсть вчених-фiзикiв— дiйсних членiв НТШ довоєнного перiоду. Упо-
рядниця численних бiобiблiографiчних покажчикiв iз серiї «Бiобiблiографiя
вчених України», покажчикiв друкованих праць спiвробiтникiв IФКС НАН
України. Секретар Фiзичної комiсiї НТШ (1999–2012).

Нагороджена Почесною грамотою Президiї НАН України (2009), Почесною
грамотою Укр. католицького ун-ту (2007).

Пр.: Гривнак Н.Я. Исследование радиального распределения электронной плотности в атомах щелоч-

ных металлов. - Киев, 1981, Препринт ИТФ-81-10Р, 26с.; Гривнак Н.Я., Сиротюк С.В. Ортогоналiзацiя

хвильових функцiй електронiв остова лiтiю // Фiзична електронiка, 1992, вип. 42, с. 28-32; Гривнак Н.Я.

До питання про методику виконання фiзики професора Зенона Храпливого // Педагогiчна думка, 2005,

№ 2, с.39-46; Гривнак Н., Головач Ю. Кучер Володимир.- В кн.: Енциклопедiя Львова, ред. А.Козицький.
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– Львiв, Лiтопис, 2010, том. 3, с.717-719; Гривнак Н.Я. Юлiан Гiрняк – учений, педагог, громадський дiяч,

публiцист (до 130-рiччя вiд народження) // Фiзичний збiрник НТШ, 2011, т. 8, с.678-685.

Гуменюк Йосип Андрiйович

Народився 23.11.1974 р. у с. Раштiвцях Гусятин-
ського р-ну Тернопiльської обл. Кандидат фiз.-
мат. наук (2012). Закiнчив Тернопiльський держ.
педаг. iн-т (1996).Навчався в аспiрантурi Iн-ту фi-
зики конденс. систем НАН України (1996–1999).
Вiд 1999 р. працює в Iн-тi фiзики конденс. систем
НАН України у вiддiлi теорiї нерiвноважних про-
цесiв, вiд 2003 р. — у вiддiлi квант.-статист. теорiї
процесiв каталiзу, вiд 2016 р. — у вiддiлi комп’ют.
моделюв. багаточастинк. систем (вiд 2018 р. — на-
ук. спiвр.). Протягом 2018–2019 рр. стажується в
Iнститутi фiзики АН ЧР (Чехiя).

Науковi працi з кiнетичної теорiї густих газiв, процесiв в’язкостi, теплопро-
вiдностi та дифузiї, нерiвноважної термодинамiки стацiонарних станiв, сто-
хастичних моделей транспорту.

Лауреат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих уче-
них (2001).

Пр.: Kobryn A.E., Tokarchuk M.V., Humenyuk Y.A. Enskog-Landau kinetic equation for multicomponent mix-

ture. Analytical calculation of transport coefficients. Eur. Phys. J. B. 13, 579–583 (2000). Tokarchuk M.V.,

Humenyuk Y.A. Hydrodynamic equations for dense fluid mixtures with multistep interaction between parti-

cles. Condens. Matter Phys. 10, 151-163 (2007). Humenyuk Y.A., Tokarchuk M.V. On the form of the kinetic

energy balance equation in the kinetic variational theory. J. Chem. Phys. 133, 014503 (2010). Humenyuk Y.A.,

Tokarchuk M.V. Extension of hydrodynamic balance equations for simple fluids. J. Stat. Phys. 142, 1052–1084

(2011). Humenyuk Y.A. Pressure and entropy of hard spheres in the weakly nonequilibrium heat-conduction

steady state. Condens. Matter Phys. 19, 43002 (2016).
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Гурський Зiновiй Олександрович

Народився 29.05.1944 р. у м. Львовi. Помер
28.01.2004 р. у м. Львовi. Доктор фiз.-мат. наук
(1985), професор (1996). Навчався на фiз. ф-тi
Львiвського держ. ун-ту iм. I.Я. Франка (1961–
1964) та закiнчив Московський держ. ун-т iм.
М.В. Ломоносова (1967). Протягом 1967–1970 рр.
працював в Iн-тi металургiї АН СРСР (Москва).
Вiд 1970 р. працював у Львiвському вiддiлi ста-
тист. теорiї конденс. систем, а згодом Львiвському
вiд-нi статист. фiзики IТФ АН УРСР, вiд 1990 р. —
в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН України

(протягом 1990–2004 рр. — зав. вiддiлу теорiї металiв i сплавiв). У перiод
1999–2004 рр. — проф. Ун-ту Ополє (Польща).

Науковi дослiдження стосувалися теорiї псевдопотенцiалiв, електронної
структури перехiдних та рiдкiсноземельних металiв. Запропонував один iз
перших аналiтичних модельних псевдопотенцiалiв,широко вiдомий як псев-
допотенцiал Краско-Гурського. Розвинув квантово-статистичну теорiю не-
впорядкованих систем та теорiю фазових переходiв у сплавах. Створив те-
орiю першопринципних псевдопотенцiалiв на основi формалiзму повнiстю
ортогоналiзованих плоских хвиль (ПОПХ-псевдопотетцiали). Дослiджував
динамiчнi властивостi невпорядкованих сплавiв, зокрема вплив хiмiчного
впорядкування та критичних флуктуацiй на фононнi спектри бiнарних ме-
талiчних сплавiв. Розвинув першопринципну методику розрахунку факто-
рiв Дебая-Воллера для бiнарних сплавiв iз врахуванням статичних локаль-
них змiщень атомiв. Виховав 8 кандидатiв та 2 докторiв наук. Член редколегiй
журналiв Condens. Matter Phys. та Успехи физики металлов.

ЛауреатДержавної премiї України в галузiнауки i технiки (1983),премiї Львiв-
ської облдержадмiнiстрацiї та облради для видатних учених (2003). Соросiв-
ський професор (1997).

Пр.: Юхновский И.Р., Гурский З.А. Квантово-статистическая теория неупорядоченнiх систем. Изд-во

Наукова думка, Киев 1991,. 287 с. Краско Г.Л., Гурский З.А. Об одном модельном псевдопотенциале.

Письма в ЖЄТФ. 9, 596-601 (1969). Гурський Б.О., Гурський З.О. Про новий клас псевдопотенцiалiв,

побудованих на базисi повнiстю ортогоналiзованих плоских хвиль. УФЖ. 21, 1609-1614 (1976). Gurskii

Z., Khokhlov Yu. Microscopic theory of atomic static displacements in substitutional alloys. J. Phys.: Condens.

Matt. 6, 8711-8724 (1994). Boecker J., Gurskii Z., Heinzinger K. Structure and dynamics at the liquid mercury-

water interface. J. Phys. Chem. 100, 14969-14977 (1996).
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Гутак Тарас Iгорович

Народився 06.06.1994 р. у смт. Вигодi Iвано-
Франкiвської обл. Закiнчив Львiвський нацiон.
ун-т iм. Iвана Франка (2017). Вiд 2017 р. навчається
в аспiрантурi Iн-ту фiзики конденс. систем НАН
України (вiддiл квантової статистики).

Науковi iнтереси в сферi термодинамiки спiнових
систем, зокрема, дослiдження впливу геометри-
чної фрустрацiї на поведiнку спiнових моделей
при скiнченних температурах (модель Гайзенбер-
га на ґратцi кагоме i пiрохлору) методами двоча-
сових функцiй Ґрiна i високотемпературних роз-

кладiв. Автор 1 наукової працi.

Пр.: Hutak T., Muller P., Richter J., Krokhmalskii T., Derzhko O. The spin-1/2 Heisenberg ferromagnet on the

pyrochlore lattice: A Green’s function study // Condens. Matter Phys., 2018, vol. 21, № 3, p. 33705:1-13.

Ґайда Роман Пантелеймонович

Народився 09.10.1928 р. у с. Пiдмихайлi бiля
Калуша (тепер Iвано-Франкiвська обл.). Помер
24.06.1998 р. у м. Львовi. Доктор фiз.-мат. на-
ук (1985), професор (1988). Закiнчив Львiвський
держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1951). Протягом 1954–
1978 рр. працював у Львiвському держ. ун-тi iм.
I.Я. Франка на кафедрi теорет. фiзики (вiд 1973
р. — зав. каф.). У перiод 1978–1986 рр. працював в
Iн-тi прикл. проблем механiки i математики АН
УРСР (ст. наук. спiвр.). Протягом 1986–1991 рр.
працював у Львiвському зооветеринарному iн-тi

(зав. каф. фiзики). Вiд 1991 р. працював в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН
України на посадi зав. вiддiлу теорiї релятивiстських систем (вiд 1996 р. —
пров. наук. спiвр. вiддiлу теорiї металiв i сплавiв).

Науковi дослiдження пов’язанi з квантовою теорiю поля та релятивiстичною
теорiю прямих взаємодiй частинок. Запропоновано концепцiю наближеної
Лоренц-iнварiантностi, узагальнено класичну i квантову слабко-релятивiсти-
чну механiку системи частинок на випадок довiльних взаємодiй, розвинуто
3-вимiрний пуанкаре-iнварiантний лаґранжiвформалiзм iз вищимипохiдни-
ми, запропоновано релятивiстичнi змiннi типу центра мас та застосовано їх
у теорiї дипольного випромiнювання. Займався також питаннями фiлософiї,
методологiї та iсторiї фiзики. Дослiджував та популяризував наукову спад-
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щину Iвана Пулюя та iнших забутих українських постатей свiтової науки. Є
автором 140 наукових праць, виховав 1 доктора i 4 кандидатiв наук.

Голова Фiзичної комiсiї Наукового товариства iменi Шевченка i вiдповiдаль-
ний редактор «Фiзичного збiрника НТШ» (1989–1998). Дiйсний член НТШ
(вiд 1992). ЧленУкраїнськогофiзичного товариства iАмериканськогоматема-
тичного товариства, редакцiйних колеґiй журналiв: Українського фiзичного
журналу, Condensed Matter Physics, Свiту фiзики.

Нагороджений медалями «Ветеран працi» (1985), iм. Михайла Грушевського
(1992).

Пр.: Гайда Р.П. Наближена лоренц-iнварiантнiсть i квазiрелятивiстськi гамiльтонiани. I. Класична меха-

нiка. Укр. фiз. журн. 19, 1517-1524 (1974); II. Квантова механiка безспiнових частинок. Ibid., 1525-1531;

Гайда Р.П., Ключковский Ю.Б., Третяк В.И. Лагранжева классическая релятивистская механика систе-

мы прямо взаимодействующих частиц. I. Теор. мат. физ. 44, 194-208 (1980,); II. Ibid 45, 180-198; Гайда

Р.П. О релятивистских поправках к классической теории дипольного излучения. Укр. физ. журн. 12,

1810-1812 (1982); Гайда Р.П. Квазирелятивистские системы взаимодействующих частиц. Физ. ЭЧАЯ 13,

427–493 (1982); Гайда Р., Пляцко Р. Iван Пулюй. 1845–1918: життєписно-бiблiографiчний нарис. Львiв,

НТШ, 1998, 284 с. (Визначнi дiячi НТШ ; Вип. 7).

Данилiв Олег Дмитрович

Народився 07.08.1970 р. у с. Черчi Рогатинського
р-ну Iвано-Франкiвської обл. Кандидат фiз.-мат.
наук (2001). ЗакiнчивМосковський iнженерно-фi-
зичний iн-т (1993).Протягом 1993–2007рр.працю-
вав в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН України
(вiд 2001 р. — мол. наук. спiвр. вiддiлу квантової
статистики). Протягом 2002–2006 рр. стажувався
у Королiвському коледжiЛондона.Вiд 2007 р. пра-
цює у сферi IT-технологiй.

Науковi iнтереси: сильно скорельованi електроннi
системи. Для псевдоспiн-електронної моделi ви-

явлено залежну вiд конфiгурацiї псевдоспiнiв ефективну електронну взає-
модiю та появу зарядовпорядкованих станiв i фазового розшарування, роз-
роблено самоузгоджену схему розрахунку термодинамiчних функцiй в рам-
ках дiаграмного формулювання узагальненого наближення хаотичних фаз.
На основi модифiкованого пiдходу Адамса-Гiльберта розроблено метод са-
моузгодженого розрахунку молекулярних орбiталей, що дає правильне зна-
чення повної електронної густини. Автор 11 наукових праць.

Пр.: Stasyuk I.V., Shvaika A.M., Danyliv O.D. Dielectric instability and charge ordering in the local anhar-

monic model of high Tc superconductors. Molecular Physics Reports. 9, 61–75 (1995). Danyliv O.D. Phase
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transitions in the two-sublattice pseudospin–electron model of high temperature superconducting systems.

Physica C. 309, 303–314 (1998). Stasyuk I.V., Danyliv O.D. Thermodynamics of pseudospin-electron model

in mean field approximation. Phys. stat. sol. (b). 219, 299–312 (2000). Danyliv O., Kantorovich L. Strongly

localised molecular orbitals for α-quartz. J. Phys.: Condens. Matter. 16, 7233–7246 (2004). Danyliv O., Kan-

torovich L., Corá F. Treating periodic systems using embedding: Adams-Gilbert approach. Phys. Rev. B. 76,

045107-10 (2007).

Демчук Тарас Васильович

Народився 09.08.1993 р. у м. Здолбуновi Рiвнен-
ської обл. Закiнчив Нацiон. ун-т «Львiвська полi-
технiка» (2015) за спецiальнiстю «прикладна фiзи-
ка». Вiд 2016 р. навчається в аспiрантурi Iн-ту фi-
зики конденс. систем НАН України.

Науковi працi стосуються аналiзу змiни структу-
ри в рiдких металах пiд впливом високих тискiв
та температур, а також вивчення повздовжньої та
поперечної динамiки в розплавах металiв за допо-
могою першопринципних комп’ютерних симуля-
цiй. Автор 3 наукових праць. Член Ради молодих

вчених IФКС НАН України.

СтипендiатПрезидентаУкраїни длямолодих вчених (2018–2020), лауреат пре-
мiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих учених (2018).

Пр.: T Bryk, T Demchuk. Ab initio molecular dynamics study of collective dynamics in liquid Tl: Thermo-

viscoelastic analysis. Eur. Phys. J. WoC, v.151, 02001:1-9 (2017) T. Bryk, T. Demchuk, N. Jakse, J.-F. Wax.

A Search for Two Types of Transverse Excitations in Liquid Polyvalent Metals at Ambient Pressure: An Ab

Initio Molecular Dynamics Study of Collective Excitations in Liquid Al, Tl, and Ni. Frontiers in Physics, v.6,

6:1-8 (2018) T. Bryk, T. Demchuk, N. Jakse, Atomistic structure and collective dynamics in liquid Pb along the

melting line up to 70 GPa: A first-principles molecular dynamics study, Phys. Rev. B 99, 014201 (2019).
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Дем’янков Сергiй Валерiйович

Народився 09.10.1970 р. у м. Рiвному. Закiнчив
Львiвський держ. ун-т iм. Iвана Франка (1992).
Протягом 1992–1994 рр. працював в Iн-тi фiзики
конденс. систем НАН України у вiддiлi обчислю-
вальної фiзики (на посадi стажиста-дослiдника).
Займається пiдприємницькою дiяльнiстю у м. Рiв-
ному, є власником кiлькох кiнотеатрiв.

Науковi iнтереси пов’язанi з обчисленням термо-
динамiчних i структурних характеристик криста-
лiв методом кореляцiйних функцiй, запропонова-
ним I.П. Базаровим.

Держко Олег Володимирович

Народився 19.08.1960 р. у м. Львовi. Доктор фiз.-
мат. наук (2004), старший наук. спiвр. (1998). За-
кiнчив iз вiдзнакою Львiвський держ. ун-т iм.
I.Я. Франка (1982). Вiд 1982 р. працює у Львiв-
ському вiд-нi статистич. фiзики Iн-ту теорети-
чної фiзики АН УРСР, вiд 1990 р. — в Iн-тi фiзи-
ки конденс. системНАНУкраїни (протягом 2003–
2016 рр. — зав. вiддiлу теорiї модельних спiнових
систем, вiд 2016 р. — зав. вiддiлу квантової стати-
стики). Вiд 1990 р. — доцент, а згодом професор
Львiвського нацiон. ун-ту iм. Iвана Франка та На-

цiон. ун-ту «Львiвська полiтехнiка».

Науковi дослiдження стосуються теорiї конденсованого стану i статистичної
фiзики (зокрема, низьковимiрних спiнових моделей, фрустрованих кванто-
вих спiнових систем, плоскозоннних електронних систем i феромагнетизму,
класичних плинiв тощо). Автор близько 140 наукових праць, виховав 4 кан-
дидатiв наук. Член редколегiї журналу Advances in Condensed Matter Physics
(Hindawi) iЖурналу фiзичних дослiджень.

Лауреат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для видатних уче-
них (2014). Нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2019), вiдзна-
кою НАН України «За пiдготовку наукової змiни» (2018).

Пр.: Richter J., Derzhko O., Schulenburg J. Magnetic-field induced spin-Peierls instability in strongly frustrated

quantum spin lattices. - Physical Review Letters, 2004, 93, 10, p.107206-1-107206-4. Derzhko O., Richter

J. Finite low-temperature entropy of some strongly frustrated quantum spin lattices in the vicinity of the

saturation field. - Physical Review B, 2004, 70, 10, p.104415-1-104415-6. Derzhko O., Richter J. Universal
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low-temperature behavior of frustrated quantum antiferromagnets in the vicinity of the saturation field. -

European Physical Journal B, 2006, 52, 1, p.23-36. Darradi R., Derzhko O., Zinke R., Schulenburg J., Krüger S.

E., Richter J. Ground-state phases of the spin-1/2 J1 − J2 Heisenberg antiferromagnet on the square lattice: A

high-order coupled cluster treatment. – Physical Review B, 2008, 78, 21, p.214415-1-214415-10. Capponi S.,

Derzhko O., Honecker A., Läuchli A.M., Richter J. Numerical study of magnetization plateaux in the spin-1/2

kagome Heisenberg antiferromagnet. - Physical Review B, 2013, 88, 14, p.144416-1-144416-7.

Дiдух Людмила Анатолiївна

Народилася 22.01.1971 р. у м. Луцьку. Кандидат
техн. наук (2010). Закiнчила Українську академiю
друкарства (1996). Вiд 1993 р. працює в Iн-тi фiзи-
ки конденс. системНАНУкраїни у вiддiлi статист.
теорiї конденс. систем (лаборант I кат.).

Науковi iнтереси: створення нової iнформацiйної
технологiї захисту цiнних паперiв, призначеної
для кодування графiчних символiв, знакiв, дво-
та трирiвневих графiчних зображень для забезпе-
чення високого рiвня захисту цiнних паперiв на
основi кодуючих структур Адамара. Авторка 16

наукових праць.

Пр.: М. В. Шовгенюк, Л. А. Дiдух. Графiчний елемент захисту цiнних паперiв // Комп’ютернi технологiї

друкарства: зб. наук. пр. № 16, 245–251 (2006); Шовгенюк М. В. Л. А. Дiдух. Метод кодування графi-

чних зображень та впровадження нової технологiї захисту цiнних паперiв // Наука та iнновацiї. Т. 5,

№ 1, 50–60 (2009); Дiдух Л. А., М. В. Шовгенюк. Класи подiбних матриць Адамара // Комп’ютернi те-

хнологiї друкарства. № 22, 54–64 (2010); Дiдух Л. А. Особливостi використання комп’ютерної програми

«ГрафiКод-4» для кодування зображень // Квалiлогiя книги. № 1(17), 13–21 (2010); Пат. України № 49956.

Спосiб виготовлення графiчного елементу для захисту цiнних паперiв / Дiдух Л. А., Шовгенюк М. В. –

№ u201004371; заявл. 14.04. 10; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9. – 8 с., iл.
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Добуш Оксана Андрiївна

Народилася 18.10.1990 р. у м. Львовi. Кандидат
фiз.-мат. наук (2019). Закiнчила Львiвський на-
цiон. ун-т iм. Iвана Франка (2013). Навчалася в
аспiрантурi Iн-ту фiзики конденс. систем НАН
України (2013–2016). Вiд 2016 р. працює в Iн-тi фi-
зики конденс. систем НАН України у вiддiлi ста-
тист. теорiї конденс. систем на посадi мол. наук.
спiвр.

Основним напрямком дослiджень є розробка те-
оретичних методiв опису фазового переходу пер-
шого роду, критичних явищ i поведiнки в надкри-

тичнiй областi модельних простих плинiв та їх застосування до випадку ре-
альних фiзичних систем. Є спiвавторкою 5 наукових статей та роздiлу в коле-
ктивнiй монографiї. Бере активну участь в органiзацiї наукових заходiв. Вiд
2015 р. очолює Раду молодих вчених IФКС НАН України та Львiвський осе-
редок YoungMinds Європейського фiзичного тов-ва.

Стипендiатка Президента України для молодих вчених (2015–2016), лауре-
атка премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих уче-
них (2015).Нагороджена вiдзнакоюНАНУкраїни «Талант, натхнення, праця»
(2019). Членкиня Львiвської системи дослiдникiв II рiвня (2019).

Пр.: Representation of the grand partition function of the cell model: The state equation in the mean-field

approximation / M. Kozlovskii, O. Dobush // J. Mol. Liq. – 2016. – Vol. 215. – Pp. 58–68. Phase transition

in a cell fluid model / M.P. Kozlovskii, O.A. Dobush // Condens. Matter Phys. – 2017. – Vol. 20, no. 2. – Pp.

23501-1-18. Using a cell fluid model for the description of a phase transition in simple liquid alkali metals /

M.P. Kozlovskii, O.A. Dobush, I.V. Pylyuk // Ukr. J. Phys. – 2017. – Vol. 62, no. 10. – Pp. 865-873. The equation

of state of a cell fluid model in the supercritical region / M.P. Kozlovskii, I.V. Pylyuk, O.A. Dobush // Condens.

Matter Phys. – 2018. – Vol. 21, no. 4. – Pp. 43502-1-26. Phase Transitions in a Continuum Curie-Weiss

System: A Quantitative Analysis / Y. Kozitsky, M. Kozlovskii, O. Dobush, In Modern Problems of Molecular

Physics, Springer Proceedings in Physics 197, Cham, 2018.
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Добушовський Данило Андрiйович

Народився 15.09.1991 р. у м. Львовi. Закiнчив
Львiвський нацiон. ун-т iм. Iвана Франка (2014)
за спецiальнiстю теоретична фiзика. Навчався в
аспiрантурi Iн-ту фiзики конденс. систем НАН
України (2014–2017). Вiд 2017 р. працює в Iн-тi фi-
зики конденс. систем НАНУкраїни у вiддiлi кван-
тової статистики на посадi пров. iнж.

Науковi iнтереси пов’язанi з системи iз сильни-
ми електронними кореляцiями, транспортними
та оптичними властивостями в таких системах.

СтипендiатПрезидента України длямолодих вчених (2016–2018), лауреат пре-
мiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих учених (2019).

Пр.: Dobushovskyi D.A., Shvaika A.M., Zlatić V. Resonant enhancement of thermoelectric properties by corre-

lated hopping for the Falicov–Kimball model on Bethe lattice. Phys. Rev. B. 95, 125133 (2017) Dobushovskyi

D.A., Shvaika A.M. Nonlocal correlations in the optical conductivity spectra. Condens. Matter Phys. 21, 23702

(2018)

Дручок МаксимЮрiйович

Народився 15.07.1976 р. у м. Львовi. Кандидат фiз.-
мат. наук (2006).Старший дослiдник (2017). Закiн-
чив iз вiдзнакою Львiвський нацiон. ун-т iм. Iвана
Франка (1998).Навчався в аспiрантурi Iн-ту фiзи-
ки конденс. системНАНУкраїни (1998–2001) у вiд-
дiлi теорiї розчинiв. Вiд 2001 р. працює в Iн-тi фi-
зики конденс. систем НАН України у вiддiлi тео-
рiї розчинiв (вiд 2009— ст. наук. спiвр.), згодом—
вiддiлi теорiї м’якої речовини. Навчався в докто-
рантурi Iн-ту фiзики конденс. систем НАН Украї-
ни (2011–2014).

Науковi дослiдження стосуються водних розчинiв електролiтiв та ефектiв
асоцiативностi в них, проблем катiонного гiдролiзу, iонної асоцiативностi у
розчинах iоненiв, алкiламонiїв, простих i багатоядерних катiонiв, вуглецевих
нанотрубок. Дослiдження проводяться методом молекулярної динамiки. Є
автором 55 наукових праць. Працює у складi профкому Iн-ту (вiд 2007 р.).

Стипендiат НАН України для молодих вчених (2004–2006), академiка НАН
України I.Р. Юхновського (2010), лауреат премiї Львiвської облдержадмiнi-
страцiї та облради для молодих учених (2002). Нагороджений Вiдзнакою
НАН України «Талант, натхнення, праця» (2009), Ювiлейною почесною гра-
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мотою (до 100-рiччя НАН України) (2018).

Пр.: Druchok, M., Lukšič, M. Journal of Molecular Liquids 270 (2018) 203-211; Druchok, M., Holovko, M.

Journal of Molecular Liquids 212 (2015) 969-975; Druchok, M., Hribar-Lee, B., Krienke, H., Vlachy, V. Chemical

Physics Letters 450 (2008) 281-285; Druchok, M., Bryk, T., Holovko, M. Journal of Molecular Liquids 120 (2005);

11-14 Holovko, M., Druchok, M., Bryk, T. Journal of Chemical Physics 123 (2005). 154505

ДубленичЮрiй Iгорович

Народився 20.06.1960 р. у смт. Схiдницi Львiвської
обл. Закiнчив фiз. ф-т Львiвського держ. ун-ту iм.
I.Я. Франка (1982). Протягом 1982–1988 рр. працю-
вав у Львiвському наук.-досл. iн-тi матерiалiв. Вiд
1988 р. працює у Львiвському вiд-нi статист. фiзи-
ки IТФ АН УРСР, вiд 1990 р. — в Iн-тi фiзики кон-
денс. систем НАН України у вiддiлi квантової ста-
тистики (вiд 2010 р. — мол. наук. спiвр.).

Науковi працi зi сфери фазових переходiв у сегне-
тоелектриках, властивостей сполук, що описую-
ться псевдоспiн-електроннимимоделями, а також

основних станiв моделей ґраткового газу та класичних спiнових моделей на
дво- i тривимiрних ґратках iз геометричними фрустрацiями. Розроблено ме-
тод основних променiв i основних множин конфiгурацiй кластерiв, який дав
змогу розв’язати низку задач про основнi стани спiнових моделей Iзiнґового
типу. Розв’язано такожряд задач про основнi стани систем класичних Гайзен-
бергових спiнiв. Є автором 54 наукових праць. Активно перекладає з фран-
цузької та англiйської. Займається художнiм фотографуванням.

Пр.: Yu. I. Dublenych, Ground states of a system of classical spins on an anisotropic triangular lattice and the

spin-liquid problem in NiGa2S4 and FeGa2S4 compounds, Phys. Rev. B 96, 140401(R) (2017). Yu. I. Dublenych,

Incommensurate single-angle spiral ordering of classical Heisenberg spins on zigzag ladder lattices, Phys.

Rev. B 93, 054415 (2016). Yu. I. Dublenych, Ground states of the Ising model on an anisotropic triangular

lattice: Stripes and zigzags, J. Phys.: Condens. Matter 25, 406003 (2013). Yu. I. Dublenych, Ground States

of the Ising Model on the Shastry-Sutherland Lattice and the Origin of the Fractional Magnetization Plateaus

in Rare-Earth Tetraborides, Phys. Rev. Letters 109, 167202 (2012). Yu. I. Dublenych, Continuum of ground

states and aperiodic structures in a lattice gas on the triangular lattice with finite-range interactions, Phys.

Rev. B 86, 014201 (2012).
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Дувiряк Аскольд Андрiйович

Народився 19.06.1960 р. у м. Львовi. Доктор фiз.-
мат. наук (2017), старший наук. спiвр. (2007). За-
кiнчив Львiвський держ. ун-т iм. I.Я. Франка
(1983). Протягом 1984–1990 рр. працював в Iн-тi
прикл. пробл. механiки та математики АН УРСР.
Вiд 1990 р. працює в Iн-тi фiзики конденс. систем
НАН України у вiддiлi теорiї релятивiстських си-
стем, згодом— у вiддiлi теорiї металiв та сплавiв,
вiд 2007 р. — у вiддiлi комп’ютерн. моделюв. бага-
точастинк. систем (вiд 2003 р. — ст. наук. спiвр.).
Навчався в докторантурi Iн-ту фiзики конденс.

систем НАН України (2008-2011).

Науковi дослiдження стосуються розробки та застосування теоретичних ме-
тодiв опису класичних та квантових систем взаємодiючих частинок, для яких
iстотним є врахування релятивiстичних ефектiв, зокрема релятивiстичного
характеру мiжчастинкових взаємодiй. Об’єктами дослiджень є як макроско-
пiчнi, так i мiкроскопiчнi об’єкти з внутрiшньою структурою, зокрема систе-
ми тiл iз гравiтацiйною взаємодiєю, атоми та їх ядра, гадрони (у рамках квар-
кових моделей) тощо. Є автором понад 100 наукових праць.

Пр.: Duviryak A. Fokker-type confinement models from effective Lagrangian in classical Yang-Mills theory.

Internat. J. Modern Phys. A 14, 4519-4547 (1999). Duviryak A., Darewych J. W. Exact few-particle eigenstates

in partially reduced QED. Phys. Rev. A 66, 032102 (2002) Duviryak A. Solvable two-body Dirac equation as a

potential model of light mesons. Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA)

4, 048 (2008). Darewych J. W., Duviryak A. Interparticle Forces in QFTs with Nonlinear Mediating Fields. Few-

Body Systems 50, 299-301 (2011). Duviryak A. Quantization of almost-circular orbits in the Fokker action

formalism. The European Physical Journal Plus 129, 267 (2014).

Дуда Андрiй Степанович

Народився 11.12.1970 р. у с. Рудi Рогатинського р-
ну Iвано-Франкiвської обл. Закiнчив Львiвський
держ. ун-т iм. IванаФранка (1993).Протягом 1993–
2007 рр. працював в Iн-тi фiзики конденс. систем
НАН України у вiддiлi теорiї модельних спiнових
систем на iнж. посадах. Вiд 2015 р. — на державнiй
службi.Начальник вiддiлу електронного урядува-
ння адмiнiстративного управлiння апарату Львiв-
ської облдержадмiнiстрацiї.

Науковi iнтересипов’язанi з теорiєювпливу зовнi-



260 · ПЕРСОНАЛIЇ

шнiх механiчних тискiв на фазовi переходи та фiзичними характеристиками
сегнетоактивних кристалiв сiм’ї KH2PO4. Є автором 16 наукових праць.

Пр.: Stasyuk I.V., Levitskii R.R., Moina A.P., Duda A.S. Hydrostatic pressure influence on phase transition and

physical properties of KD2PO4-type ferroelectrics. Condens. Matter. Phys. № 8, 129-156 (1996). Stasyuk I.V.,

Levitskii R.R., Moina A.P., Duda A.S., Romanyuk M.O., Stadnyk V.J., Shcherbina Y.V. Uniaxial pressure influence

on KH2PO4-type ferroelectrics. J. Phys. Studies. 3, 502-512 (1999). Стасюк I.В., Левицький P.P., Моїна

А.П., Дуда А.С. Вплив напруги зсуву σ6 на фазовий перехiд i фiзичнi властивостi сегнетоелектрикiв типу

KD2PO4 . Журн. фiз. досл. 4, 190-201 (2000). Stasyuk I.V., Levitskii R.R., Duda A.S. Influence of stress σ1 − σ2

on phase transition and physical properties of KD2PO4 type ferroelectrics. Condens. Matter Phys. 4, 553-578

(2001). Levitskii R.R., Moina A.P., Duda A.S. Longitudinal dielectric relaxation in KD2PO4 under hydrostatic

pressure. Condens. Matter Phys. 5, 541-552 (2002).

ДудаЮрiй Ярославович

Народився 04.10.1967 р. у м. Дрогобичi Львiвської
обл. Помер 11.02.2009 р. в м. Мехiко (Мексика).
Кандидат фiз.-мат. наук (1996). Закiнчив iз вiд-
знакою фiзичний ф-т Львiвського держ. ун-ту iм.
I.Я.Франка (1991).Протягом 1991–2006 рр. працю-
вав в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН України
у вiддiлi теорiї розчинiв (вiд 1996 р. — мол. наук.
спiвр.). Стажувався в Iн-тi хiмiї Нацiон. автоном-
ного ун-ту вМехiко (1996–2000),Мексиканському
iн-тi нафти (2001–2009).

Першi науковi роботи пов’язанi з розвитком ана-
лiтичних методiв у теорiї асоцiйованих рiдин та

їхнiм застосуванням для опису впливу протеїнiв на властивостi обернених
мiцел та на структуру рiдкої сiрки, а також iз дослiдженням властивостей сi-
ткоутворюючих плинiв. Науковi дослiдження в Мексицi стосувалися теоре-
тичного опису утворення асоцiативних комплексiв у хiмiчно реагуючих пли-
нах та їх фазових дiаграм, вивчення природи гiдрофобної взаємодiї, дослi-
дження мiжфазної областi в бiшарах, мiцелах та емульсiях, адсорбцiї скла-
дних плинiв на поверхнi та в пористих матерiалах, вивчення стабiльностi ко-
лоїдних дисперсiй, формування полiмерних плiвок у мiжфазнiй областi рi-
дина— тверде тiло iз застосуванням до проблем покриття та фарбування. Є
автором та спiвавтором бiля 70 наукових праць.

Пр.: Y. Duda, M.F. Holovko, Structure of liquid sulfur through polymer Percus-Yevick theory. – Phys. Chem.

Liquids, 1997, vol.35, pp.175-189. G.Cassin, Y. Duda, M. Holovko, J.P. Badiali, M.P. Pileni. Cytochrome-c in

reverse micelles: Small angle X-ray scattering measurements, percolation process and critical behaviour.

An interpretation with an association model. – J. Chem. Phys., 1997, vol.107, pp.2683-2693. Y. Duda, S.J.

Segura, E. Vakarin, M.F. Holovko, W.G. Chapman. Network forming fluids: Integral equations and Monte
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Carlo simulations. – J. Chem. Phys, 1998, vol.108, pp.9168-9176. Y. Duda, E. Vakarin, J. Alejandre. Stability

and interfacial properties of a binary mixture of symmetric nonadditive hard sphere fluid adsorbed in a

pore. – J. Colloid Interface Science, 2003, vol.258, pp.10-19. Y. Duda, F. Vazquez Modelling of composite latex

particles morphology by off-lattice Monte Carlo simulation. – Langmuir, 2005, vol.294, pp.305-329.

Дудка Максим Леонiдович

Народився 22.11.1977 р. у м. Володимирi-Волин-
ському Волинської обл. Кандидат фiз.-мат. наук
(2003), старший дослiдник (2019). Закiнчив iз вiд-
знакою Львiвський нацiон. ун-т iм. Iвана Франка
(1999). Навчався в аспiрантурi Iн-ту фiзики кон-
денс. систем НАНУкраїни (1999–2002). Вiд 2002 р.
працює в Iн-тiфiзики конденс. систем НАНУкра-
їни у вiддiлi статист. теорiї конденс. систем, лаб.
статист.фiзики складних систем (вiд 2019 р. — зав.
цiєї лаб.). Навчався в докторантурi Iн-ту фiзики
конденс. систем НАН України (2011–2014).

Науковi iнтереси в сферi рiвноважних та нерiвноважних критичних власти-
востей структурноневпорядкованихмагнетикiв iзрiзнимиформамибезладу,
вивчення фазових переходiв у двовимiрних системах, динамiчної поведiнки
систем iз реакцiйно-дифузивними процесами, застосування рiзних пiдходiв
ренормгрупи до опису критичної поведiнки моделей конденсованої речови-
ни. Автор 62 наукових праць. Учасник Спiвпрацi L4 i Мiжн. коледжу докто-
рантiв «Статистична фiзика складних систем» (Ляйпцiґ–Лотарингiя–Львiв–
Ковентрi).

Лауреат Премiї Президента України для молодих вчених (2009), премiї Львiв-
ської облдержадмiнiстрацiї та облради длямолодих учених (2010).Стипендiат
Ернста Маха вiд ÖAD (Австрiя, 2000), академiка НАН України I.Р. Юхнов-
ського (2009), Президента України для молодих вчених (2010–2011), посоль-
ства Францiї в Українi для короткострокового стажування (2011), Мiжнаро-
дного центру теоретичної фiзики iменiАбду Салама (Трiєст, Iталiя, 2014).На-
городжений Ювiлейною почесною грамотою (до 100-рiччя НАН України).
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critical point. Journal of Statistical Phisics, 80, 405–443 (1995); Идзик И.М., Коломиец В.О., Юхновский И.Р.

Критическая точка системы жидкость-газ в методе коллективных переменных. ТМФ, 73, 264–280 (1987);

Iдзик I.М. Ренормгруповий пiдхiд до визначення критичної точки рiдина-газ. УФЖ, 36, 210–216 (1991);

Юхновський I.Р., Коломiєць В.О., Iдзик I.М. Застосування методу колективних змiнних з видiленою си-

стемою вiдлiку до опису реальних простих систем (типу аргону) в областi T > Tc . УФЖ, 40, 123–128

(1995); Iдзик I.М., Iгнатюк В.В., Токарчук М.В. Рiвняння Фокера–Планка для нерiвноважної функцiї роз-

подiлу колективних змiнних. II. Розрахунок просторово-часової дисперсiї коефiцiєнтiв переносу. УФЖ,

41, 1017–1021 (1996).
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Iльницький Ярослав Миколайович

Народився 07.10.1963 р. у м. Хмельницькому.
Доктор фiз.-мат. наук (2010), старший наук. спiвр.
(2007). Закiнчив iз вiдзнакою фiз. ф-т Львiвського
держ. ун-ту iм. I.Я. Франка (1985). Навчався
в аспiрантурi Iн-ту теорет. фiзики АН УРСР
(1985–1988). Вiд 1989 р. працює у Львiвському
вiд-нi статист. фiзики Iн-ту теорет. фiзики АН
УРСР, вiд 1990 р. — в Iн-тi фiзики конденс. систем
НАН України (вiд 2010 р. — пров. наук. спiвр.
вiддiлу комп’ют.моделюв. багаточастинк. систем).
Проходив науковi стажування в: Ун-тi м. Дарема,
Великобританiя (1999–2003), Ун-тi м. Потсдама,

Нiмеччина (2005–2008). Вiд 2012 р. читає спецкурс «Комп’ютерне моделю-
вання наносистем» на каф. прикл. математики Нацiон. ун-ту «Львiвська
полiтехнiка».

Науковi дослiдження стосуються теорiї та комп’ютерногомоделюванняфазо-
вих переходiв у системах iз безладом, фазових переходiв у рiдких кристалах,
вивчення скейлiнгу, властивостей форми та самоасемблювання макромоле-
кул, явищ фотоiндукованої деформацiї та самоасемблювання в азобензинов-
мiсних полiмерних матерiалах та розплавах i розчинах декорованих наноча-
стинок,мiкрофазового розшарування сумiшей у порi з декорованими стiнка-
ми, поведiнки олiгомерiв уПуазейлевому потоцi, як i низки застосуваньфiзи-
чних методiв до моделювання поширення епiдемiй. Є автором 130 наукових
праць у спiвпрацi iз провiдними українськими та закордонними фахiвцями
в галузi. Пiдготував 3 кандидатiв наук. Вiдповiд. секретар та член редколегiї
журналу Condensed Matter Physics.

Лауреат премiї Львiвської мiської ради талановитим ученим (2017), Премiї
Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для видатних учених (2018), член
Українського фiзич. т-ва та Наук. т-ва iм.Шевченка. Нагороджений Ювiлей-
ною почесною грамотою (до 100-рiччя НАН України) (2018). Член Львiвської
системи дослiдникiв I рiвня (2019).

Пр.: V.Toshchevikov, J.Ilnytskyi, M.Saphiannikova, Photoisomerization Kinetics and Mechanical Stress in

Azobenzene-Containing Materials, Journal of Physical Chemistry Letters, Vol. 8, Iss.5, pp: 1094-1098

(2017); H.Kuroki, A.Gruzd, I.Tokarev, T.Patsahan, J.Ilnytskyi, K.Hinrichs, S.Minko, Biofouling-Resistant Porous

Membranes with a Precisely Adjustable Pore Diameter via 3D Polymer Grafting, ACS Appl Mater Inter-

faces, No.9b06679 (2019); J.Ilnytskyi, A.Slyusarchuk, M.Saphiannikova, Photocontrollable Self-Assembly of

Azobenzene-Decorated Nanoparticles in Bulk: Computer Simulation Study, Macromolecules, Vol.49, Iss. 23,

pp. 9272-9282 (2016); J.M.Ilnytskyi, A.Slyusarchuk, S.Sokołowski, Gelation of patchy ligand shell nanoparti-

cles decorated by liquid-crystalline ligands: computer simulation study, Soft Matter, Vol. 14, pp. 3799-3810
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(2018); J.M.Ilnytskyi, M.Saphiannikova, D.Neher, M.P.Allen, Computer Simulation of Side-Chain Liquid Crystal

Polymer Melts and Elastomers, in Liquid Crystalline Polymers, Vol.1-Structure and Chemistry (Eds. V.Kumar

Thakur and M.R.Kessler), Springer Int. Publ., pp. 93-129 (2016).

Кадоб’янський Роман Миколайович

Народився 28.06.1949 р. у м. Калушi Iвано-Фран-
кiвської обл. Кандидат фiз.-мат. наук (1983). За-
кiнчив iз вiдзнакою Львiвський держ. ун-т iм.
I.Я. Франка (1971). Навчався в аспiрантурi Iн-ту
теорет. фiзики АН УРСР (1971–1974) у Львiвсько-
му вiддiлi статист теорiї конденс. систнем. Протя-
гом 1974–1992 рр. працював у Львiвськ. полiтехн.
iн-тi на кафедрi прикл. математики (вiд 1989 р. —
на посадi доцента). Протягом 1994–1996 рр. — до-
центМiжнародногоСоломонового ун-ту (Київ). У
1996–2015 рр. працював у Нацiон. техн. ун-тi «Ки-
ївський полiтехн. iн-т iм. I. Сiкорського» вФiзико-

техн. iн-тi на посадi доцента.

Науковi iнтереси в сферi теорiї резонансно збуджених систем, аналiзу вимiр-
них функцiоналiв i операторiв у банаховому просторi з гаусовою мiрою. Чи-
тав лекцiйнi курси матаналiзу, функцiонального аналiзу, теорiї ймовiрностей,
випадкових процесiв, математичної статистики, теорiї функцiй комплексної
змiнної, дифрiвнянь, тензорного аналiзу та математичної фiзики.

Соросiвський доцент, Вiдмiнник освiти України (2004), Заслужений працiв-
ник освiти України (2008). Нагороджений Грамотою Президента України
(2001).

Пр.: О решениях функциональных уравнений в абстрактных винеровских пространствах. УМЖ, 33,

№6, 1981. Эффективные взаимодействия в группах тождественных частиц, часть из которых возбуж-

дена. УФЖ, №2, 1989 (у спiвавторствi з I.Р. Юхновським, Р.Р. Левицьким, О.В. Держком). On functional

integration method in classical equilibrium statistical physics. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., №7, 1994.

The Poisson structures hierarchy and interacting system dynamics. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., №8, 1994.

Kadobianski R., Kubarski J., Kushnirevitch V., Wolak R. Transitive Lie algebroids of rank 1 and locally conformal

symplectic structures. Journal of Geometry and Physics. 46, 151–158 (2003).
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Калюжний ОстапЮрiйович

Народився 24.11.1990 р. у м. Львовi. Закiнчив
Львiвський нацiон. ун-т iм. Iвана Франка (2014).
Навчався в аспiрантурi Iн-ту фiзики конденс. си-
стем НАН України (2015–2018). Вiд 2018 р. пра-
цює в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН України
у вiддiлi комп’ют. моделюв. багаточастинк. систем
(мол. наук. спiвр.).

Науковi працi пов’язанi з дослiдженням унiвер-
сальних характеристикформи полiмернихмакро-
молекул i проводяться методом дисипативної ди-
намiки. Дослiджено лiнiйний полiмерний ланцю-

жок у доброму розчиннику. Проаналiзовано унiверсальнi характеристики
форми зiркових полiмерiв у залежностi вiд якостi розчинника та вiд функцiо-
нальностi зiрки. Дослiджено агрегацiю амфiфiльних лiнiйних та зiркових по-
лiмерiв у водi. Є автором 13 наукових праць.

Лауреат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих уче-
них (2019).

Пр.: О. Калюжний, Я. Iльницький, Ю. Головач. Унiверсальнi характеристики форми мезоскопiчного

полiмерного ланцюга. Журнал фiзичних дослiджень, т. 18, №4 (2014) 4602. O. Kalyuzhnyi, Ja. Ilnytskyi, Yu.

Holovatch, C. von Ferber. Universal shape characteristics for the mesoscopic polymer chain via dissipative

particle dynamics. J. Phys.: Condens. Matter, vol. 28 (2016) 505101. O.Y. Kalyuzhnyi, J.M. Ilnytskyi, C. von

Ferber. Shape characteristics of the aggregates formed by amphiphilic stars in water: dissipative particle

dynamics study. Condens. Matter Phys., 2017, Vol. 20, No 1, 13802: 1–10. O. Kalyuzhnyi, Ja. Ilnytskyi,

Yu. Holovatch, C. von Ferber. Universal shape characteristics for the mesoscopic star-shaped polymer via

dissipative particle dynamics simulations. J. Phys.: Condens. Matter, vol. 30 (2018) 215101. O. Kalyuzhnyi, K.

Haidukivska, V. Blavatska, J. M. Ilnytskyi, Macromol. Theory and Simul. (2019) 1900012

КалюжнийЮрiй Володимирович

Народився 20.07.1951 р. у м. Львовi. Доктор фiз.-
мат. наук (2001), професор (2008). Закiнчив Львiв-
ський держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1973). Протягом
1973–1986 рр. працював в Iн-тi геологiї та геохiмiї
горючих копалин АН УРСР. Вiд 1986 р. працює у
Львiвському вiд-нi статист. фiзики Iн-ту теорети-
чної фiзики АН УРСР, вiд 1990 р. — в Iн-тi фiзики
конденс. системНАНУкраїни (вiд 2002 р. — пров.
наук. спiвр. вiддiлу теорiї розчинiв, а вiд 2016 р. —

вiддiлу теорiї м’якої речовини).Проходивнауковi стажування в лаб. видатних
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фахiвцiв у галузi теорiї рiдин: А. Хеймета (Ун-т Солт-Лейк-Сiтi, США), Дж.
Стелла (Ун-т Нью Йорка в Стонi Бруку, США), П.Т. Камiнгса (Ун-т Вандер-
бiльда, США), Л. Блюма (Ун-т Пуерто-Рiко, США). Запрошений проф. Ун-ту
Любляни (Словенiя, 2015),Ун-ту Я.Е.Пуркуне (Чехiя, 2018),Ун-ту Вандербiль-
да (США, 2019).

Науковi дослiдження стосуються фiзики рiдкого стану речовини, зокрема
статистико-механiчної теорiї розчинiв електролiтiв та полiелектролiтiв, ко-
лоїдних i макромолекулярних розчинiв та розчинiв бiологiчних макромоле-
кул (бiлкiв). Є автором понад 200 наукових праць, з яких бiля 130 статей—
у виданнях, якi входять доMaster Journal List, Thompson ISI (h-фактор—27).
Член редколегiї журналу Condens. Matter Phys.Пiдготував 4 кандидатiв наук.

Лауреат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для видатних уче-
них (2010), премiї Львiвської мiської ради талановитим ученим (2016). Наго-
родженийЮвiлейноюпочесною грамотою (до 100-рiччяНАНУкраїни) (2018),
вiдзнакамиНАНУкраїни «За професiйнi здобутки» (2009), «За пiдготовку на-
укової змiни» (2019). Член Львiвської системи дослiдникiв I рiвня (2019).

Пр.: Holovko M.F, Kalyuzhnyi Y.V. On the effects of association in the statistical theory of ionic systems. Ana-

lytical solution of the PY-MSA version of the Wertheim theory. Mol. Phys. 73, 1145-1157 (1991); Kalyuzhnyi

Y.V., Stell G. On the effects of association in fluids with spherically symmetrical interactions. 1. Cluster ex-

pansions and integral equations. Mol. Phys. 78, 1247-1258 (1993); Kalyuzhnyi Y.V., Holovko M., Patsahan T.,

Cummings P.T. Phase behavior and percolation properties of the patchy colloidal fluids in the random porous

media. J. Phys. Chem. Lett. 5, 4260-4264 (2014); Kastelic M., Kalyuzhnyi Y.V., Hribar-Lee B., Dill K.A., Vlachy

V. Protein aggregation in salt solutions. PNAS 112, 6766-6770 (2015); Kalyuzhnyi Y.V., Vlachy V. Explicit-water

theory for the salt-specific effects and Hofmeister series in protein solutions. J. Chem. Phys. 144, 215101

(2016).

Капiкранян Олександр Євгенович

Народився 11.10.1983 р. у м. Львовi. Кандидат фiз.-
мат. наук (2009). Закiнчив iз вiдзнакою Львiв-
ський нацiон. ун-т iм. IванаФранка (2005).Як уча-
сник Мiжн. коледжу докторантiв зi статист. фiзи-
ки складних систем L4 навчався у спiльнiй мiжн.
аспiрантурi Україна (IФКС) —Францiя (Ун-т Ло-
тарингiї, Нансi). У 2009 р. вперше в Українi захи-
стив у Львовi спiльну дисертацiю з природн. наук,

отримавши дипломи канд. фiз.-мат. наук (Україна) та PhD (Францiя).Протя-
гом 2008–2018рр.працював в Iн-тiфiзикиконденс. системНАНУкраїни у вiд-
дiлi статист. теорiї конденс. систем, лаб. статист. фiзики складних систем (вiд
2012 р. — наук. спiвр.). Проходив науковi стажування в: Ун-тi Руена,Францiя
(2012–2015), Вищiй нацiон. школi Каена, Францiя (2015–2018). Вiд 2018 р. пра-
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цює у Вищiй нацiон.школi Каена,Францiя.

Науковi працi пов’язанi з вивченням впливу безладу та скiнченностi розмiру
на поведiнку класичних двовимiрних спiнових моделей неперервної симетрiї
з дефектами структури у виглядi немагнiтних домiшок (вакансiй), розподi-
лених випадковим чином на вузлах ґратки (заморожений нескорельований
безлад)шляхом аналiтичних розрахункiв на основi заданих моделей iз вико-
ристаннямметодуфункцiонального iнтегрування таМонтеКарло симуляцiй.
Є автором 10 наукових праць. Рецензент журн.: Phys. Rev. E, Condens. Matter
Phys., Журн. фiз. досл. Секретар семiнару лаб. статист. фiзики складних си-
стем (2008-2012).

Стипендiат Президента України для молодих вчених (2011–2012), лауреат пре-
мiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих учених (2011).

Пр.: O. Kapikranian, H. Zapolsky, Ch. Domain, R. Patte, C. Pareige, B. Radiguet, P. Pareige. Atomic structure

of grain boundaries in iron modeled using the atomic density function. Phys. Rev. B. 89, 014111 (2014). O.

Kapikranian, B. Berche, Yu. Holovatch. The 2D XY model on a finite lattice with structural disorder: quasi-long-

range ordering under realistic conditions. European Physical Journal B. 56, 93-105 (2007). O. Kapikranian,

B. Berche, Yu. Holovatch. Quasi-long-range ordering in a finite-size 2D Heisenberg model. J. Phys. A. 40,

3741-4748 (2007). O. Kapikranian, B. Berche, Yu. Holovatch. Interplay of topological and structural defects

in the 2D XY model. Phys. Lett. A. 372, 5716-5721 (2008).

Капко Вiталiй Iванович

Народився 31.07.1974 р. у с. Конюховi Стрийсько-
го р-ну Львiвської обл. Кандидат фiз.-мат. наук
(2002). Закiнчив iз вiдзнакою Львiвський держ.
ун-т iм. Iвана Франка (1995). Навчався в аспiран-
турi Iн-ту фiзики конденс. систем НАН України
(1995–1998). Протягом 1998–2005 рр. працював в
Iн-тiфiзики конденс. системНАНУкраїни у вiддi-
лi теорiї розчинiв (вiд 2003 р. — мол. наук. спiвр.).
Протягом 2003–2005 рр. стажувався в ун-тi Вiр-
джiнiї (США). Вiд 2005 р. працює в ун-тi Арiзони
(США).

Першi науковi дослiдження пов’язанi з врахуванням асоцiативних взаємодiй
у теорiї розчинiв електролiтiв. У рамках iонно-дипольної моделi розвинуто
двi концепцiї, одна з яких базується на асоцiативному середньосферичному
наближеннi iпридатна для опису термодинамiчних властивостей, друга— ба-
зується на поєднаннi середньосферичного наближення i закону дiючих мас
й використана для опису дiелектричних властивостей та ємностi подвiйного
електричного шару. Наукова дiяльнiсть у США пов’язана з вивченням дина-
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мiки iонної сольватацiї в суперкритичних плинах та механiзмiв формування
аморфної фази. Є автором та спiвавтором бiля 30 наукових робiт.

Стипендiат Президента України для молодих вчених (2002–2003).

Пр.: M.F. Holovko, V. Kapko, D. Henderson, D. Boda.. On the influence of ionic association on the capacitance

of an electrical double layer. Chem. Phys. Letters, 2001, vol.341, pp.363-368. V. Kapko, D.V. Matyushov.

Dynamic arrest of electron transfer in liquid crystalline solvents. J. Phys. Chem B, 2006, vol.110, pp.13184-

13194. M.F. Holovko, V. Kapko. Ion-dipole model for electrolyte solutions: Application of the associative

mean spherical approximation. Condens. Matter Phys, 2007, vol.10, pp.397-406. M.F. Holovko, V. Kapko. Ion

association phenomena and static dielectric properties in electrolyte solutions: Application of the effective

mean spherical approximation – mass action law approach. Acta Chimica, Slovenica 2009, vol.56, pp.203-208.

V. Kapko, Z. Zhao, D.V. Matyushov, C.A. Angell. «Ideal glassformers» vs «ideal glasses»: Studies of crystal-free

routes to the glassy state by «potential tuning» molecular dynamics and laboratory calorimetry. J. Chem.

Phys., 2013, vol.138, 12A549.

Клевець Iван Iванович

Народився 20.06.1984 р. у Рязанськiй обл. (Ро-
сiя). Закiнчив Нацiон. ун-т «Львiвська Полiтехнi-
ка» (2006). Протягом 2006–2018 рр. працював в
Iн-тi фiзики конденс. систем НАН України у вiд-
дiлi теорiї металiв i сплавiв, згодом— у вiддiлi
комп’ютерн. моделюв. багаточастинк. систем (вiд
2015 р. — мол. наук. спiвр.).

Науковi iнтереси: структура та динамiка конден-
сованих системметодами комп’ютерного моделю-
вання.Адмiнiстратор сайту Iн-ту фiзики конденс.
систем НАН України.

Стипендiат НАН України для молодих вчених (2015–2017), лауреат премiї
Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих учених (2008, 2016).

Пр.: Trivedi, R.P., Klevets, I.I., Senyuk, B., Lee, T., Smalyukh, I.I. Reconfigurable interactions and three-

dimensional patterning of colloidal particles and defects in lamellar soft media. Proceedings of the National

Academy of Sciences of the USA. 109, 4744-4749 (2012); Bryk, T., Klevets, I. Ab initio study of collective ex-

citations in a disparate mass molten salt. Journal of Chemical Physics. 137(22), 224508 (2012); Bryk, T.,

Klevets, I. Ab initio study of collective dynamics in the liquid phase of the equimolar alloy CsAu: Evidence for

a nonmetallic state. Physical Review B. 87(10), 104201 (2013); Bryk, T., Klevets, I., Ruocco, G., Scopigno, T.,

Seitsonen, A.P. Charge-density correlations in pressurized liquid lithium calculated using ab initio molecular

dynamics. Physical Review B 90(1), 014202 (2014); Shchur, Y., Bryk, T., Klevets, I., Kityk, A.V. Ab initio study of

lattice dynamics of CsH2PO4 and CsD2PO4 crystals. Computational Materials Science 111, 301-309 (2016).
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Климко Тетяна Романiвна

Народилася 19.11.1978 р. у м. Городку Львiвської
обл. Закiнчила з вiдзнакою Львiвський держ. ун-т
iм. Iвана Франка (2000). Навчалася в аспiрантурi
Iн-ту фiзики конденс. системНАНУкраїни (2000–
2003). Протягом 2003–2009 рр. працювала в Iн-тi
фiзики конденс. систем НАН України у вiддiлi те-
орiї розчинiв на посадi пров. iнж.Протягом 2004–
2009 рр. стажувалася в Iн-тiЦернiке сучасних ма-
терiалiв Ун-ту Гронiнгера (Голландiя), де отрима-
ла науковий ступiнь доктора фiлософiї. Вiд 2009 р.
працює в Iн-тi сучасних матерiалiв (Дельфт, Гол-
ландiя).

Науковi працi пов’язанi зi статистико-механiчним аналiзом термодинамi-
чнихпiдходiв у теорiї самоасоцiйованих систем, зокремаформуванняммiцел.
Дослiдження в Голландiї стосуються теоретичного опису та комп’ютерного
аналiзу виникнення самоасоцiйованих ламелярних станiв у тернарних ба-
гатоблокових кополiмерних розплавах. У рамках методу ab initio проведено
комп’ютерне моделювання розчинностi сполук типу NbC в низьколегованiй
сталi. Є авторкою бiля 10 наукових публiкацiй.

Пр.: M.F. Holovko, T. Klymko, Statistical-mechanical analysis of thermodynamic approaches in theory of self-

assembling system. Preprint – ICMP-02-30E, Lviv, 2002; A.V. Subbotin, T. Klymko, G. ten Brienke. Distribu-

tion of homopolymer in lamellar self-assembed diblock copolymer/homopolymer blends involving specific

interactions.- Macromolecules, 2007, vol. 40, p. 2915; T.Klymko, V. Markov, A. Subbotin, G. ten Brienke.

Lamellar in-lamellar self-assembled C-b-(B-b-A)m -b-B-b-C multiblock copolymers:Alexander–de Gennes ap-

proach and dissipative particle dynamic simulations. – Soft Matter, 2009, vol.5, pp.98-103; T.Klymko, M.

Sluiter. Computing solubility products using ab initio methods. – J. Materials science, 2012, vol.47, pp.7601-

7614.

КлючковськийЮрiй Богданович

Народився 18.07.1949 р. у м. Львовi. Кандидат фiз.-
мат. наук (1978), доцент (1993). Закiнчив iз вiдзна-
кою Львiвський держ. ун-т iм. I.Я. Франка (фi-
зика, 1972), Iн-т держ. упр. та самоврядування
при КМ України (держ. упр., 1995) та Чернiв. на-
цiон. ун-т (правознавство, 2011). Протягом 1977–
1990 рр. працював в Iн-тi прикладн. проблем ме-
ханiки i математики АН УРСР, у перiод 1991–
1993 рр. — в Iн-тi фiзики конденс. систем України

у вiддiлi теорiї релятивiстичних систем на посадi ст. наук. спiвр. У 1993 р. —
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доцент каф. теорет. фiзики Львiвського держ. ун-ту iм. I.Я. Франка. Вiд
1994 р. — керiвна робота у Львiвськiй облдержадмiнiстрацiї, законотворча дi-
яльнiсть у Львiвськiй облрадi та Верховнiй Радi України (народний депутат
України III–VI скликань) та викладацька робота в Нацiон. ун-тi «Києво-Мо-
гилянська академiя» (2005).

Науковi iнтереси в сферi 3-вимiрного лаґранжевого опису релятивiстичних
систем взаємодiючих частинок, його зв’язку з формалiзмом iнтегралiв дiї ти-
пу Фоккера та гамiльтоновим описом, i сумiжними проблемами, такими як
побудова коварiантних координат та додавання взаємодiй у рамках реляти-
вiстичної гамiльтонової механiки.Є автором бiля 70 наукових праць, виховав
1 кандидата наук.

Нагороджений орденами «За заслуги» III (2005) та II (2009) ступенiв.

Пр.: Ключковський Ю.Б., Гайда Р.П. Лагранжове формулювання релятивiстської проблеми N тiл у кла-

сичнiй теорiї миттєвої далекодiї. Укр. фiз. журн. 22, 617-625 (1977). Ключковский Ю.Б. Приближенная

лоренц-инвариантность и ППН-формализм теории гравитации. Мат. методы и физ.-мех. поля 16, 107-

110 (1982). Gaida R.P., Kluchkovsky Y.B., Tretyak V.I. Three-dimensional Lagrangian approach to the classical

relativistic dynamics of directly interacting particles. In: Constraint’s Theory and Relativistic Dynamics. Singa-

pore, World Scientific Publ., 1987. P. 210-241. Ключковский Ю.Б., Третяк В.И. Касательные преобразова-

ния Ли–Беклунда и структура квазиинвариантных лагранжианов. В: Методы исследования дифферен-

циальных и интегральных операторов. Киев. Наукова думка, 1989. С. 91-97. Гайда Р.П., Ключковский

Ю.Б., Третяк В.И. Релятивистская теория прямых взаимодействий и гравитационная задача двух тел

во втором постньютоновском приближении. Изв. вузов. Физика 1, 48-52 (1990).

Кобрин Олександр Євгенiйович

Народився 06.08.1970 р. у м. Львовi. Кандидат
фiз.-мат. наук (1998). Закiнчив iз вiдзнакою Львiв-
ський держ. ун-т iм. I. Франка (1992). Протягом
1992–2009 рр. працював в Iн-тi фiзики конденс.
систем НАН України у вiддiлi теорiї розчинiв, а
згодом— у вiддiлi теорiї нерiвноважних процесiв
(вiд 1999 р. — наук. спiвр.). У 2000-2003 рр. працю-
вав в Iн-тi фiзики Ун-ту Цукуби (Японiя), в 2003-
2007 рр. — в Iн-тi молекулярних дослiджень (Ока-
закi, Японiя). Вiд 2007 р. працює в Iн-тi нанотехно-
логiй (Едмонтон, Канада).

Науковi дослiдження стосуються фiзики рiвноважних та часовозалежних не-
рiвноважних процесiв у м’якiй речовинi й охоплюють густi гази та плазму,
простi, iоннi, молекулярнi, макро- та бiомолекулярнi рiдини та розчини, еле-
ктролiти та полiелектролiти, гелi та полiмернi розплави. При цьому викори-
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стовуються методи статистичної i теоретичної фiзики, теоретичної i обчи-
слювальної хiмiї, а також рiзноманiтнi технiки комп’ютерного моделювання
на мiкроскопiчному та мезоскопiчному рiвнях опису та для суцiльного се-
редовища. Дослiдження останнiх рокiв включають нелiнiйнi процеси в фо-
тонних наносенсорах та електроннi процеси в органiчних та гiбридних фото-
вольтаїках.Автор трьох патентiв (виданих в США,Канадi,Нiмеччинi,Японiї,
Мексицi, Росiї, Бразилiї), одного авторського права на iнтелектуальну вла-
снiсть, 45 наукових праць, 69 технiчних висновкiв. Постiйний член Амери-
канського фiзичного товариства.

Пр.: Kobryn A.E., Morozov V.G., Omelyan I.P., Tokarchuk M.V. Enskog-Landau kinetic equation. Calculation of

the transport coefficients for charged hard spheres, Physica A 230, 189-201 (1996). Kobryn A.E., Hayashi T.,

Arimitsu T. Quantum stochastic differential equations for boson and fermion systems – method of non-

equilibrium thermo field dynamics. Ann. Phys. 308, 395-446 (2003). Kobryn A.E., Hirata F. Statistical-

mechanical theory of ultrasonic absorption in molecular liquids. J. Chem. Phys. 126, 044505:1-13 (2007).

Kobryn A.E., Kovalenko A. Molecular theory of hydrodynamic boundary conditions in nanofluidics. J. Chem.

Phys. 129, 134701:1-16 (2008). Kobryn A.E., Gusarov S., Shankar K. The effect of molecular structure and en-

vironment on the miscibility and diffusivity in polythiophene-methanofullerene bulk heterojunctions. Poly-

mers 8, 00136:1-16 (2016).

Коваленко Андрiй Федорович

Народився 09.06.1963 р. у м. Львовi. Канд. фiз.-
мат. наук (1993). Закiнчив iз вiдзнакою Львiвський
держ. ун-т iм. I.Я.Франка (1985). Вiд 1985 р. працю-
вав у Львiвському вiд-нi статист.фiзики Iн-ту тео-
ретичної фiзикиАНУРСР.Протягом 1990–2003—
в Iн-тiфiзики конденс. системНАНУкраїни у вiд-
дiлi теорiї розчинiв (вiд 1997 р. — ст. наук. спiвр.).
Проходив науковi стажування в: Iн-тi хiмiї На-
цiон. автономного ун-ту Мексики (1995–1996) та
Iн-тi молекулярних наук системи нацiон. дослi-
дницьких iн-тiв Оказакi, Японiя (1997–2003). Вiд

2003 р. працює в Нацiон. iн-тi нанотехнологiй Нацiональної дослiдницької
Ради Канади (кер. групи теорiї та моделювання) та в Ун-тi штату Альберта,
Канада (проф. каф. механiчної iнженерiї).

Науковi дослiдженняпов’язанi зрозвитком теоретичних та комп’ютернихме-
тодiв моделювання хiмiчних та бiомолекулярних наносистем i наноматерiа-
лiв. Розвинута теорiя використана для реалiстичного опису фiзичних та хiмi-
чних властивостей i процесiв у таких наносистемах, як складнi молекулярнi
рiдини iрозчини, електронна та сольватацiйна структурамолекул та поверхнi
роздiлу тверде тiло – рiдина, електрохiмiя розчинiв, адсорбованих у нанопо-
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ристихматерiалах, самоорганiзованi супрамолекулярнi та бiологiчнi системи.
Є автором понад 130 статей та 5 роздiлiв у колективних монографiях. Спiвав-
тор AMBER 2016, AMBER 2017, AMBER 2018.

Пр.: A. Kovalenko, Extended States of a Shallow Donor Located Near a Semiconductor-Insulator Interface,

Internat. J. Quant. Chem., 66, 435-456 (1998); A. Kovalenko and F. Hirata, Self-consistent description of

a metal-water interface by the Kohn-Sham density functional theory and the three-dimensional reference

interaction site model, J. Chem. Phys., 110, 10095-10112 (1999); A. Kovalenko, Three-dimensional RISM

theory for molecular liquids and solid-liquid interfaces, in: Molecular Theory of Solvation, F. Hirata (Ed.)

Series: Understanding Chemical Reactivity, P. G. Mezey (Ed.), vol.24, (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht,

2003, 360 p.), pp.169-275; Kovalenko A, Gusarov S. Multiscale methods framework: self-consistent coupling

of molecular theory of solvation with quantum chemistry, molecular simulations, and dissipative particle.

Physical Chemistry Chemical Physics, 20, 2947-2969, (2018). Roy, D., Hinge, V. K., Kovalenko, A. Predicting

Blood–Brain Partitioning of Small Molecules Using a Novel Minimalistic Descriptor-Based Approach via the

3D-RISM-KH Molecular Solvation Theory. ACS Omega, 4(2), 3055–3060, (2019).

Козак Павло Романович

Народився 19.07.1986 р. у м. Львовi. Закiнчив
iз вiдзнакою Львiвський нацiон. ун-т iм. Iвана
Франка (2008). Навчався в аспiрантурi Iн-ту
фiзики конденс. систем НАН України (2008–2011).
Вiд 2011 р. займається розробкою програмного
забезпечення.

Науковi працi стосуються розвитку аналiтично-
го методу опису фазових переходiв та критичних
явищ у моделi магнетика з n-компонентним пара-
метром порядку. Є автором 7 наукових публiка-
цiй.

Лауреат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих уче-
них (2010).

Пр.: Використання методу колективних змiнних до опису критичної поведiнки 3D спiнової системи при

наявностi поля / М.П. Козловський, П.Р. Козак // Львiв, 2008. – 37 с. – (Препр. / НАН України; Iн-т фiзики

конденс. систем; ICMP-08-07U). The higher odd cumulants influence on functional representation of Ising

model partition function near the phase transition / M.P. Kozlovskii, P.R. Kozak // In book of Programme

and Abstracts of the 4-th International Conference «Physics of liquid matter: modern problems». – Kyiv,

Ukraine, May 23–26, 2008. – Kyiv, 2008. – P. 123. The equation of state of the n-vector model: collective

variables method / P.R. Kozak, M.P. Kozlovskii, Z.E. Usatenko // J. Phys. A: Math. Theor. – 2010. – 43. – P.

495001. Investigation of the critical behavior of the n-component model in the external field / P.R. Kozak,

M.P. Kozlovskii // In book of Programme and Abstracts of the 5th International Conference «PHYSICS OF

LIQUID MATTER: MODERN PROBLEMS», Kyiv, Ukraine, 21–24 May 2010. – Kyiv, 2010. – P. 141.
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КозицькийЮрiй Васильович

Народився 21.04.1949 р. у м. Кременчуцi Полтав-
ської обл. Доктор фiз.-мат. наук (1992), профе-
сор (1994). Закiнчив Львiвський держ. ун-т iм.
I.Я. Франка (1972). Навчався в аспiрантурi Iн-ту
теорет. фiзики АН УРСР у Львiвському вiддiлi
статист. теорiї конденс. систем (1977–1980). Про-
тягом 1980–1984 рр. працював у Львiвському вiд-
нi статист. фiзики Iн-ту теорет. фiзики АН УРСР
(вiд 1981 р. — мол.наук. спiвр.). Згодомпрацював у
Львiвському торгово-економiчному iн-тi на поса-
дi зав. кафедри вищої математики.Протягом 1997–

2000 рр. працював в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН України (пров. наук.
спiвр.).Нинi працює в Iн-тi математики Ун-ту iм.Марiї Кюрi-Склодовської в
Люблiнi (Польща) на посадi керiвника каф. застосувань математики.

Науковi iнтереси пов’язанi з математичними методами статистичної фiзики i
теорiєю динамiчних систем. Є автором 109 наукових робiт.

Пр.: Sergio Albeverio, Yuri Kondratiev, Yuri Kozitsky, and Michael Roeckner,QuantumAnharmonic Crystal:

A Path Integral Approach, EMS Tracts in Mathematics, 8, EuropeanMathematical Society (EMS), Zürich,

2009, 379 pp.; Yu.V. Kozitsky, I.R. Yukhnovsky, Generalized Hierarchical Model of a Scalar Ferromagnet in

the Collective Variable Method, �eoret. and Math. Phys., 51, No 2, 268–277 (1982); Yuri Kozitsky, Lech

Wołowski, Laguerre Entire Functions and Related Locally Convex Spaces, Complex Variables. �eory and

Applications, 44, 225-244 (2001); Filippo Bracci, Yuri Kozitsky, David Shoikhet, Abel averages and holomor-

phically pseudo-contractive maps in Banach spaces. JournalMath. Analysis Applications, 423,1580—1593

(2015); Yuri Kozitsky, Mykhailo Kozlovskii, A phase transition in a Widom-Rowlinson model with Curie-Weiss

interaction, J. Stat. Mech. �eory Exp. No 7, 073202 (2018).

Козловський Михайло Павлович

Народився 30.08.1952 р. у с.Лобачiвцi Горохiвсько-
го р-ну на Волинi. Доктор фiз.-мат. наук (1990),
професор (2005). Закiнчив iз вiдзнакою Львiв-
ський держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1974). Навчав-
ся в аспiрантурi Iн-ту теорет. фiзики АН УРСР
у Львiвському вiддiлi статист. теорiї конденс. си-
стем (1974–1977). Вiд 1977 р. працює у Львiвському

вiддiлi статист. теорiї конденс. систем (СТеКС), вiд 1980 р. — у Львiвському
вiд-нi статист. фiзики Iн-ту теорет. фiзики АН УРСР (ст. наук. спiвр. i вч. се-
кретар на громад. засадах). Вiд 1990 р. працює в Iн-тi фiзики конденс. систем
НАН України (протягом 1990–1997 та 1999–2006 рр. — зав. лаб. теорiї фазо-
вих переходiв, в.о. зав вiддiлу СТеКС, протягом 2006–2017 рр. — зав. вiддiлу
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СТеКС, вiд 2018 р. — гол. наук. спiвр.). У перiод 1997–1999 рр. — виконавчий
директор Захiдного наукового центру НАН України.

Спецiалiст у галузi теоретичної фiзики, один iз авторiв нового методу опи-
су фазових переходiв та критичних явищ у статистичнiй фiзицi. Дослiдже-
ння ґрунтуються на використаннi негаусових густин мiр, якi вперше озна-
ченi I.Р. Юхновським при створеннi теорiї фазових переходiв другого роду.
Ним проведено дослiдження впливу зовнiшнього поля на властивостi три-
вимiрних спiнових систем поблизу критичної точки. Розвинуто новий пiдхiд
до вивчення фазової поведiнки неперервних систем взаємодiючих частинок.
Знайдено точний розв’язок задачi про фазовий перехiд першого роду в непе-
рервнiй системi з потенцiалом Кюрi-Вейса, який мiстить як притягальну, так
i вiдштовхуючу частини. Знайдено точний розв’язок неперевної моделi Вiдо-
ма-Ровлiнсона.Є автором понад 260 наукових робiт.Пiдготував 7 кандидатiв,
3 його учнi стали докторами наук.

Лауреат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для видатних
учених (2002). Нагороджений Почесними грамотами Президiї НАН України
(2002, 2019),Ювiлейноюпочесною грамотою (до 100-рiччяНАНУкраїни), вiд-
знаками НАН України «За професiйнi здобутки» (2009) та «За пiдготовку на-
укової змiни» (2012).

Пр.: I.Р. Юхновський, М.П. Козловський, I.В. Пилюк. Мiкроскопiчна теорiя фазових переходiв у триви-

мiрнх системах. Львiв, Євросвiт, 2001, 592 с. М.П. Козловський. Вплив зовнiшнього поля на критичну

поведiнку тривимiрних систем. Львiв, Галицький друкар, 2012, 332 с. I.R.Yukhnovskii, M.P. Kozlovskii,

I.V. Pylyuk, Thermodynamics of three-dimensional Ising-like systems in the higher non-Gaussian approxima-

tion: Calculational method and dependence on microscopic parameters. Physical Review B 66 (13), 134410,

(2002). M.P. Kozlovskii, Recurrence relations for the three-dimensional Ising-like model in the external field.

Condensed Matter Physics 8 (3), 473-506, (2005). Kozitsky Y., and Kozlovskii M.. A Curie–Weiss theory of the

continuum Widom–Rowlinson model. Physics Letters A, 2018, 382(11), 766-770.

КозловськийЮрiй Михайлович

Народився 22.05.1978 р. у м. Львовi. Доктор педа-
гог. наук (2013), кандидат фiз.-мат. наук (2004). За-
кiнчив Львiвський нацiон. ун-т iм. Iвана Франка
(2000). Навчався в аспiрантурi Iн-ту фiзики кон-
денс. систем НАНУкраїни (2000–2003). Протягом
2003–2008 рр. працював в Iн-тi фiзики конденс.
систем НАН України (вiд 2007 р. — наук. спiвр.).
Протягом 2008–2015 рр. працював у Львiвському
iн-тi банкiвської справи Ун-ту банкiвської справи
Нацiон. банку України (протягом 2008–2010 рр. —
нач. наук. вiддiлу, в 2013–2015 рр. — зав. каф. мате-
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матики i статистики). Вiд 2015 р. працює вНацiон. ун-тi «Львiвська полiтехнi-
ка» на посадi зав. каф. педагогiки та соцiальн. управлiння.

Науковi дослiдження стосуються теоретичних основ формування та аналi-
зу зображень в областi дробового фур’є-перетворення. Запропоновано нову
оптичну схему корелятора сумiсного дробового фур’є-перетворення. Iншим
напрямком дiяльностi є розробка iнтеграцiйних процесiв у професiйнiй освi-
тi, впровадження iнновацiйних технологiй у процес пiдготовки студентiв за-
кладiв вищої освiти. Автор 180 наукових праць, консультант 1 докторської та
6 кандидатських дисертацiй.

Заст. голови спецради вНацiон. ун-тi «Львiвська полiтехнiка».Членредколегiї
журналу Ukr. J. of Professional Research.

Грант Президента України для пiдтримки наук. дослiдж. молодих вчених
(2007), грант НАНУкраїни для молодих вчених (2008),Стипендiат Президен-
та України для молодих вчених (2008). Нагороджений грамотою Львiвської
обласної ради (2018).

Пр.: Kozlovskii Yu.M. Joint spatial-frequency distribution of Gaussian signals and prospects of its applications

for description of optical systems. // Ukr. J. Phys. Opt., 2008, № 2, vol 9, p. 105-119; Kozlovskii Yu.M. Mutual

space–frequency distribution: Analytic calculations of Gaussian signal // Optics Communications. – 2013. –

Vol. 295. – P. 63–73; Козловський Ю. М. Моделювання наукової дiяльностi вищого навчального закладу:

теоретико-методологiчний аспект: [Монографiя] / Ю. М. Козловський. – Львiв: СПОЛОМ, 2012. – 484 с.;

Козловський Ю. М. Iнтеграцiйнi процеси в професiйнiй освiтi: методологiя, теорiя, методики [Текст] :

монографiя / Юрiй Михайлович Козловський. – Львiв : Видавництво Львiвської полiтехнiки, 2018. –

420 с.

Коломiєць Вiктор Олександрович

Народився 22.08.1942 р. у с. Бродецькому Вiнни-
цької обл. Кандидат фiз.-мат. наук (1983). Закiн-
чив Львiвський держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1970).
Вiд 1985 р. працював у Львiвському вiд-нi статист.
фiзики Iн-ту теорет. фiзики АН УРСР (ст. наук.
спiвр.), протягом 1990–1995 рр. — в Iн-тi фiзики
конденс. систем НАН України (ст. наук. спiвр.).
Протягом 1995–2012 рр. працював у Нацiон. ун-тi
«Львiвська полiтехнiка» на посадi доц. каф. вищої
математики.

Науковi працi пов’язанi з теорiєю фазового пере-
ходу другого роду в тривимiрнiй моделi Iзiнґа, а також теорiєю фазових пере-
ходiв у системi рiдина-газ. Встановленi ним закономiрностi змiни коефiцiєн-
тiв блочних гамiльтонiанiв поблизу температури фазового переходу викори-
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стано для наближеного розрахунку вiльної енергiї моделi Iзiнґа, критичних
показникiв теплоємностi та кореляцiйної довжини (спiльно з I.Р. Юхнов-
ським та М.П. Козловським). Застосував метод колективних змiнних iз ви-
дiленою системою вiдлiку до опису околу критичної точки простих реальних
речовин типу iнертних газiв (спiльно з I.Р. Юхновським та I.М. Iдзиком). Ав-
тор понад 30 наукових праць.

Пр.: Юхновский И.Р., Козловский М.П., Коломиец В.А. Численное интегрирование статистической сум-

мы трехмерной модели Изинга методом коллективных переменных. УФЖ. 27, 925-930 (1982). Юхнов-

ский И.Р., Коломиец В.А. Исследование критических свойств трехмерной модели Изинга в методе кол-

лективных переменных. Физика многочастичных систем. 4, 25-36 (1983). Идзик И.М., Коломиец В.А.,

Юхновский И.Р. Критическая точка системы жидкость-газ в методе коллективных переменных. ТМФ.

73, 264-280 (1987). Yukhnovskii I.R., Idzyk I.M., Kolomiets V.O. Investigation of a Homogeneous Many-Particle

System in the Vicinity of the Critical Point. J. Stat. Phys. 80, 405-443 (1995). Yukhnovskii I.R., Kolomiets V.O.,

Idzyk I.M. Liquid-gas phase transition at and below the critical point. Condens. Matter Phys. 16, 23604-1 –

23604-23 (2013).

Кондрат Святослав Васильович

Народився 04.08.1974 р. у м. Львовi. Закiнчив
Львiвський держ. ун-т iм. IванаФранка (1996). На-
вчався в аспiрантурi Iн-ту фiзики конденс. систем
НАНУкраїни у вiддiлi теорiї розчинiв (1996–1999).
Протягом 2000–2004 рр. навчався i працював в
Iн-тi фiз. хiмiї Польської АН (Варшава), де захи-
стив дисерт. на звання доктора фiлософiї.Працю-
вав в Iн-тi Макса Планка (Штутгарт, Нiмеччина),
Iмперcькому коледжi Лондона (Великобританiя)
та Дослiдницькому центрiЮлiха (Нiмеччина). Вiд
2017 р. працює в Iн-тi фiз. хiмiї Польської АН.

Першi науковi дослiдження— зi сфери статистико-механiчних методiв для
опису самоасоцiйованих ефектiв у розчинах (спiльно з М.Ф. Головком). За-
ймався теорiєю рiдких кристалiв, критичними явищами, термодинамiчни-
ми/критичними силами Казимира, iонними рiдинами. Запропонував тео-
рiю суперiонного стану, яка пояснює аномальну ємнiсть у надвузьких порах
(спiльно з А. Корнишевим). Останнi дослiдження стосуються бiологiчної фi-
зики, зокрема ензиматичних реакцiй та дифузiї макромолекул у живих клiти-
нах. Є автором бiля 40 наукових публiкацiй.

Пр.: M.F. Holovko and S. Kondrat. Connection of Landau-Ginzburg models with continuous microscopic ap-

proach for self-assembling systems. - J. Mol. Liq. , 2001, vol. 92, p.125; S. Kondrat and A. Kornyshev. Supe-

rionic state in double-layer capacitors with nanoporous electrodes. - J. Phys.: Condens. Matter , 2011, vol.

23, 022201; S. Kondrat, P. Wu, R. Qiao, and A. Kornyshev. Accelerating charging dynamics in subnanometre
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pores.- Nature Materials 2014, vol. 13, 387; S. Kondrat, O. Zimmermann, W. Wiechert, E. von Lieres. The effect

of composition on diffusion of macromolecules in a crowded environment.- Phys. Biol, 2015, vol. 12, 046003;

K. Breitsprecher, C. Holm, S. Kondra., Charge Me Slowly, I Am in a Hurry: Optimizing Charge–Discharge Cycles

in Nanoporous Supercapacitors, ACS Nano, 2018, vol. 12, 109733.

Копич Iван Михайлович

Народився 01.01.1950 р. у с.ЖулинiЛьвiвської обл.
Помер 03.04.2014 р. у м. Львовi. Кандидат фiз.-мат.
наук (1982), професор (1997). Закiнчив iз вiдзна-
кою Львiвський держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1973).
Протягом 1978–1981 рр. працював в Iн-тi теорет.
фiзики АН УРСР (Київ), у перiод 1981–1984 рр.
працював у Львiвському вiд-нi статист.фiзики Iн-
ту теоретичної фiзики АН УРСР у вiддiлi кван-
тової статистики. Протягом 1984–2014 рр. пра-
цював у Львiвському торгово-економ. iн-тi (зго-
дом— Львiвська комерцiйна академiя) на посадах
доцента, проректора з навч. роботи, зав. каф. еко-

номiчного прогнозування i ризику, ректора (2007–2014).

Науковiпрацi стосуються теорiї ймовiрностей iматематичної статистики,ма-
тематичних методiв в економiцi, статистичного моделювання та прогнозува-
ння, економетричних проблем. Є автором близько 130 наукових робiт, в т.ч.
3 монографiй, 5 пiдручникiв та навч. посiбн. Викладав курси «Теорiя ймовiр-
ностей i математична статистика», «Економетрiя», «Стохастичнi економiчнi
моделi».

Член президiї наук.-метод. комiсiї з економiки та торгiвлi при МОН України
(1994–2014).

Вiдмiнник освiти України (2005), Заслужений працiвник освiти України
(2007), нагородженийПочесною трудовою вiдзн.Укоопспiлки «Знак пошани»
(2002), Знаком МОН України «Петро Могила» (2007).

Пр.: Копич I.М. Енциклопедiя сучасної України. К. : НАН України, 352 с., 2003. Копич I.М., Глушик М.М.,

Сорокiвський В.М. Математичне програмування. Львiв : Новий свiт–2000, 276 с., 2009. Kopych I.M.,

Yelejko V.I., Pencak O.C. Economic-mathematical modelling of credit risk with the use of the fuzzy set theory.

In: 16 th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Oct. 27-30, 2009, Kučišdorfská dolina, Slovakia, 18–

22, 2009. Kopych I.M., Sulym M.V., Pencak O.C. Investment projects modelling under conditions of fuzzy

information. Lviv: Academy of Commerce, 75-79, 2011. Копич I.М., Апопiй В.В., Бiла О.Г. та iн. Система

регулювання внутрiшньої торгiвлi України. К.: Академвидав, 424 с., 2012.
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Копча Марiя Iванiвна

Народилася 19.01.1994 р. у м. Великих Мостах
Львiвської обл. Закiнчила Нацiон. ун-т «Львiвська
полiтехнiка» за спец. «Прикладна фiзика» (2015).
Навчається в аспiрантурi Iн-ту фiзики конденс.
систем НАН України вiд 2018 р.

Науковi iнтереси в сферi комп’ютерного моделю-
вання динамiки рiдин.

Корвацька Марiя Ярославiвна

Народилася 30.11.1981 р. у с. Межирiччi Жидачiв-
ського р-ну Львiвської обл. Закiнчила фiз. ф-т
Львiвського нацiон. ун-ту iм. Iвана Франка (2004)
та правничий ф-т iн-ту пiслядипломної освiти
Львiвського нацiон. ун-ту iм. Iвана Франка. Про-
тягом 2004–2011 рр. працювала у ЛПЛХТ викла-
дачем фiзики, в перiод 2010–2017 рр. працюва-
ла в Центрi iнформац. технологiй компанiї ПрАТ
«ВФ Україна». Навчається в аспiрантурi Iн-ту фi-
зики конденс. системНАНУкраїни у вiддiлi теорiї
м’якої речовини (вiд 2017 р.).

Науковi iнтереси пов’язанi з дослiдженням впли-
ву пористих середовищ на кiнетичнi процеси в густих газах та рiдинах.

Кориневський Микола Антонович

Народився 18.01.1948 р. у с. Мовчановi Волин-
ської обл. Доктор фiз.-мат. наук (1997), професор
(2011). Закiнчив iз вiдзнакою Львiвський держ.
ун-т iм. I.Я. Франка (1970). Вiд 1972 р. працює
у Львiвському вiддiлi статист. теорiї конденс.
систем (СТеКС) Iн-ту теорет. фiзики АН УРСР,
вiд 1980 р. — у Львiвському вiд-нi статист. фiзики
Iн-ту теорет. фiзики АНУРСР, вiд 1990 р. — в Iн-тi
фiзики конденс. систем НАН України (протягом
1990–1996 рр. — заст. директора з наук. роботи,
вiд 1996 р. — пров. наук. спiвр. вiддiлу СТеКС).
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Вiд 2003 р. працює також у Нацiон. ун-тi «Львiвська полiтехнiка» на посадi
проф. каф. фiзики.

Науковi дослiдження стосуються статистичної фiзики конденсованих систем,
теорiї фазових переходiв у сегнетоелектричних та феромагнiтних сполуках.
Розвинув новий пiдхiд у теорiї фазових переходiв у дипольних системах iз
конкурентними коротко- i далекосяжними взаємодiями, побудував повний
функцiонал вiльної енергiї системи у виглядi перенормованих кумулянтних
рядiв, дослiдив поведiнку унiверсальних та неунiверсальних характеристик
ряду сегнетоелектричних сполук в околi точки фазового переходу II роду.
Розвинув кореляцiйну теорiю мiкроскопiчної структури фази дипольного
скла у твердих розчинах, побудував фазовi дiаграми, встановив умови iсну-
вання впорядкованих фаз у змiшаних сегнето-антисегнето-електричних кри-
сталах iз водневими зв’язками. Запропонував оригiнальний пiдхiд до вивчен-
ня процесiв наноутворення в рiдких магнiтних та сегнетоелектричних систе-
мах, дослiдив умови виникнення нанокластерiв доменного типу, їх фiзико-
статистичнi характеристики. Автор 150 наукових праць, а також кiлькох пiд-
ручникiв, посiбникiв i методичних розробок з фiзики для вищої школи.

Член редколегiї журналуCondens.Matter Phys, член спецiалiзованої вченої ра-
ди при Iн-тi фiзики конденс. систем НАН України.

Лауреат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для видатних уче-
них (2008).НагородженийЮвiл.медаллю «80 рокiвНацiональної академiї на-
ук України» (1998),Почесною грамотою президiї НАНУкраїни (2009), вiдзна-
кою НАН України «За професiйнi здобутки» (2018), подякою Львiвського мi-
ського голови (2018), медаллю «За багаторiчну службу» (Республiка Польща,
2019).

Пр.: Н.А. Кориневский. О вычислении свободной энергии системы двухчастичных кластеров. Теор.

мат. физ.55, №2, 291-304, 1983. I.R. Yukhnovskii, N.A. Korynevskii. The investigation of the ferroelectric

phase transition in cluster systems of order-disorder type. III. Free energy. Phys. stat. sol. (b). 163, 355-367,

1991. N.A. Korynevskii. Order parameter for ferromagnetic phase transition in the two-particle magnetic

cluster system. Condens. Matt. Phys.5, 625-640, 2002. N.A. Korynevskii, V.B. Solovyan. Phase diagram

and static dielectric susceptibility of hydrogen bonded ferro-antiferroelectric mixed compounds. Physica B

405, p.2232-2237, 2010. N.A. Korynevskii, V.B. Solovyan. Statistical theory of metal nanoparticles formation.

Lattice gas model approximation. Physica B 436, p.111-116, 2014.
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Костробiй Петро Петрович

Народився 19.12.1949 р. в Богородчанах Iвано-
Франкiвської обл. Доктор фiз.-мат. наук (2009),
професор (1999). Закiнчив Львiвський держ. ун-т
iм. I.Я. Франка (1971). Навчався в аспiрантурi Iн-
ту теоретичної фiзики АН УРСР у Львiвському
вiддiлi статист. теорiї конденс. систем (1971–1973).
Протягом 1973–1979 рр. працював у Львiвському
вiддiлi статист. теорiї конденс. систем Iн-ту тео-
ретичної фiзики АН УРСР (мол. наук. спiвр.). Вiд
1979 р. працює у Львiвськiй полiтехнiцi на поса-
дах доцента, професора каф. вищої математики,

проректора (1992–1994) та першого проректора (1994–2005). Вiд 2005 р. — зав.
каф. прикл. математики Нацiон. ун-ту «Львiвська полiтехнiка».

Науковi працi пов’язанi з дослiдженнямфiзики металiв (спiльно з I.Р.Юхнов-
ським), просторово обмежених металевих систем (спiльно з Б.М. Маркови-
чем). Спiльно зМ.В. Токарчуком займається проблемами квантово-статисти-
чної теорiї нерiвноважних, термодинамiчних, структурних характеристик та
реакцiйно-дифузiйних процесiв у системi «метал-адсорбат-газ» на основi ме-
тодiв нерiвноважного статистичного оператора Д. Зубарєва та функцiональ-
ного iнтегрування. Дослiдження останнiх рокiв спiльно iз Б.М. Марковичем
та М.В. Токарчуком пов’язанi з розвитком статистичного пiдходу побудови
рiвнянь переносу в дробових похiдних у теорiї конденсованих систем. Є ав-
тором понад 200 наукових праць, спiвавтором 5 монографiй та низки навч.
посiбникiв.

Заслужений працiвник освiти України (2004).

Пр.: Костробий П. П., Юхновский И. Р. Функции распределения вырожденного электронного газа в

периодическом внешнем поле. Теор. мат. физ., 32, 208–222 (1977); Костробiй П. П., Токарчук М. В.,

Маркович Б. М., Iгнатюк В. В., Гнатiв Б. В. Реакцiйно-дифузiйнi процеси в сальниистемах «метал–газ».

Львiв: Вид. НУ «Львiвська полiтехнiка», 2009. –208 с.; Моделi квантово–статистичного опису каталiти-

чних процесiв на металевих пiдкладах: Монографiя / За заг. ред. Костробiя П. П. Львiв: Вид. Растр–7,

2012. –260 c.; Григорчак I. I., Костробiй П. П., Стасюк I. В., Токарчук М. В., Величко О. В., Iващишин Ф.

О., Маркович Б. М. Фiзичнi процеси та їх мiкроскопiчнi моделi в перiодичних неорганiчно/органiчних

клатратах: Монографiя. –Львiв: Вид. Растр–7, 2015. 286 c.; Ваврух М. В., Костробiй П. П., Маркович Б. М.

Базисний пiдхiд в теорiї багатоелектронних систем: Монографiя. Львiв: Растр-7, 2017. –510 c.; Kostrobij

P. P., Markovych B. M. Semi-infinite jellium: Thermodynamic potential, chemical potential, and surface en-

ergy/ Phys. Rev. B. 92, 075441 (2015); Kostrobij P. P., Markovych B. M. The chemical potential and the work

function of a metal film on a dielectric substrate // Philosophical Magazine Letters, 99, 12–20 (2019).
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Коцур Сергiй Семенович

Народився 18.03.1952 р. в с. Бiлокриницi Бе-
режанського р-ну Тернопiльської обл. Помер
19.09.2000 р. у м. Львовi. Канд. фiз.-мат. наук
(1984). Закiнчив iз вiдзнакою Львiвський держ.
ун-т iм. I.Я.Франка (1974).Протягом 1974–1976 рр.
служив офiцером у радянськiй армiї. У перiод
1976–1980 рр. працював у Львiвському держ. ун-тi
iм. I.Я.Франка на каф. фiз. напiвпровiдникiв (iнж.
НДС). Навчався в аспiрантурi спершу в Iн-тi
прикл. пробл. механiки i математики АН УРСР,
згодом (вiд 1983 р.) в Iн-тi теоретичної фiзики АН

УРСР (1980–1983). Протягом 1983–1992 рр. працював у Львiвському вiд-нi
статист. фiзики Iн-ту теоретичної фiзики АН УРСР та Iн-тi фiзики конденс.
систем НАН України (вiд 1988 р. — ст. наук. спiвр.). Вiд 1992 р. працював
у Захiдному науковому центрi НАН України (до 1997 р. — виконавчим
директором, потiм— зав. вiддiлу).

Науковi iнтереси у сферi оптичних явищ, зумовлених проявом просторової
дисперсiї першого порядку, а також ефекту Фарадея в iонних дiелектричних
кристалах, в тому числi сегнетоелектриках iз водневими зв’язками. Розробле-
на мiкроскопiчна теорiя цих явищ.На основi методу двочасових функцiй Ґрi-
на отримано загальнi вирази для компонент тензорiв гiрацiї, електрогiрацiї
та ефекту Фарадея, придатнi для опису частотної дисперсiї цих ефектiв у всiй
областi прозоростi кристалу. В рамках квантовопольового пiдходу проаналi-
зовано роль внескiв вищих мультипольних моментiв у гiротропiю кристалiв.

Лауреат премiї Львiвського обкому комсомолу молодим вченим за кращi роз-
робки в галузi науки i технiки (1985).

Пр.: Stasyuk I.V., Kotsur S.S. The microscopic theory of the Gyration and Electrogyration in Dielectric Crystals.

Phys.Stat.Sol.(b), 117, No 2, (1983); Stasyuk I.V., Kotsur S.S. The Ionic Gyration and Electrogyration in Dielectric

Crystals. Phys. Stat. Sol. (b), 129, No 2, (1985); Stasyuk I.V., Kotsur S.S. The microscopic approach to the

description of the optical activity in dielectric crystals. Phys. Stat. Sol. (b), 149, No 1, 347-354 (1988); Stasyuk

I.V., Kotsur S.S. The Quantum Theory of the Optical Activity of Ionic Dielectric Crystals. Phys. Stat. Sol. (b),

155, No 2, 697-707 (1989); Stasyuk I.V., Kotsur S.S., Tupychak V.P. On the theory of the Faraday effect in

Dielectric Ionic Crystals and Crystals with Structural Phase Transition of Jahn-Teller Type. Phys. Stat. Sol. (b),

160, No 2, 683-696 (1990).
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Кравцiв Iван Ярославович

Народився 20.01.1984 р. у м. Львовi. Кандидат фiз.-
мат. наук (2013). Закiнчив iз вiдзнакою Львiвський
нацiон. ун-т iм. Iвана Франка (2004). Навчався
в аспiрантурi Iн-ту фiзики конденс. систем НАН
України (2009–2012). Вiд 2012 р. працює в Iн-тi фi-
зики конденс. систем НАН України у вiддiлi тео-
рiї розчинiв, а вiд 2016 р. — у вiддiлi теорiї м’якої
речовини (вiд 2016 р— наук. спiвр.). Навчається в
докторантурi Iн-ту фiзики конденс. систем НАН
України (вiд 2019).

Науковi дослiдження стосуються впливу поверхнi
на структурнi та термодинамiчнi властивостi об’єктiв м’якої речовини, зокре-
ма систем iз анiзотропними, осцилюючими та конкуруючими взаємодiями.
Для виконання цих задач розвинуто мiкроскопiчну теорiю поля для плинiв.
Є автором 25 наукових праць.

Стипендiат Президента України для молодих вчених (2014-2016), академiка
НАН України I.Р.Юхновського (2015), лауреат Премiї Президента України
для молодих вчених (2017), Премiї Верховної Ради України найталановитi-
шим молодим ученим в галузi фундаментальних i прикладних дослiджень та
науково-технiчних розробок (2016), премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї
та облради для молодих учених (2011).

Пр.: Di Caprio D., Kravtsiv I., Patsahan T., Holovko M., Mol. Phys., 114, 2500-2515 (2016); Holovko M., Pat-

sahan T., Kravtsiv I., di Caprio D., Condens. Matter Phys., 19, 13608: 1–11 (2016); Kravtsiv I., Patsahan T.,

Holovko M., Di Caprio D., J. Chem. Phys., 142, 194708 (2015); Kravtsiv I., Holovko M., Di Caprio D., Mol. Phys.,

111, 1023 (2013); Di Caprio D., Stafiej J., Holovko M., Kravtsiv I., Mol. Phys., 109, 695 (2011).

Красницька Мар’яна Богданiвна

Народилася 29.03.1989 р. у с. Козьовi Львiвської
обл. Кандидат фiз.-мат. наук (2016). Закiнчила з
вiдзнакоюЛьвiвський нацiон. ун-т iм. IванаФран-
ка (2012). Навчалася в аспiрантурi Iн-ту фiзики
конденс. системНАНУкраїни та як учасник мiжн.
коледжу докторантiв зi статист. фiзики складних
систем L4 —у спiльнiй мiжн. аспiрантурi «Україна
(IФКС, Львiв) —Францiя (Ун-т Лотарингiї, Нансi»
(2012–2015). У 2016 р. в рамках спiльного захисту
отримала диплом канд. фiз.-мат. наук (Україна) та
д-рафiлософiї (Францiя). Вiд 2015 р. працюєв Iн-тi
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фiзики конденс. систем НАН України в лаб. статист. фiзики складних систем
(вiд 2018 р. — наук. спiвр.).

Науковi дослiдження пов’язанi з критичною поведiнкою спiнових систем на
графах (повному графi, конфiгурацiйнiй моделi графа, нескорельованiй вiд-
паленiй безмасштабнiй мережi), в т.ч. побудовою фазової дiаграми, пошуку
термодинамiчних функцiй, критичних показникiв та iнших унiверсальних
величин у випадку фазового переходу другого роду. Основними методами
дослiджень є наближення неоднорiдного середнього поля та формалiзм Лi-
Янга-Фiшера аналiзу нулiв статистичної суми у випадку комплексного по-
ля та температури. Є авторкою 11 наукових праць, редакторкою книги «Ising
Lectures in Lviv (1997–2017)» (2017).

Бере участь у Молодiжнiй фiлiї Європ. фiзичн т-ва (ICMP Young Minds Secti-
on), Українському фiзичн. т-вi (вiд 2013 р.), Мiжн. Спiвробiтн. i коледжi до-
кторантiв зi статист. фiзики складних систем L4 (Ляйпциг–Лорран–Львiв–
Ковентрi) (вiд 2013). Секретар семiнару лаб. статист. фiзики складних систем
(2012-2018) та секретар мiждисциплiн. семiнару «Обрiї науки» (вiд 2014).

Стипендiатка Львiвської мiської ради для студентiв (2013), Львiвської мiської
ради для молодих вчених (2013), посольства Францiї в Українi для коротко-
строкового стажування (2015),НАНУкраїни для молодих вчених (2017–2019),
Польської АН iНАН України для короткострокового стажування (2018). Ла-
уреатка премiї Верховної Ради України найталановитiшим молодим ученим
у галузi фундамент. i прикл. дослiджень та наук.-техн. розробок (2018), пре-
мiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих учених (2013).
Членкиня Львiвської системи дослiдникiв II рiвня (2019).

Пр.: M. Krasnytska, B. Berche, Yu. Holovatch. Phase transitions in the Potts model on complex networks.

Condens. Matter Phys.,16, 23602 (2013). M. Krasnytska. Scaling functions and amplitude ratios for the Potts

model on an uncorrelated scale-free network. Condens. Matter Phys. 17, 23602 (2014). M. Krasnytska, B.

Berche, Yu. Holovatch, R. Kenna. Violation of Lee-Yang circle theorem for Ising phase transitions on complex

networks. EPL. 111, 60009 (2015) . M. Krasnytska, B. Berche, Yu. Holovatch, R. Kenna. Partition function

zeros for the Ising model on complete graph and on annealed scale-free networks. J.Phys. A: Math. Theor.

49 135001 (2016). Ю. Головач, М. Красницька, О. Мриглод, А. Ровенчак. 20 рокiв «Журналу фiзичних

дослiджень». Спроба журналометричного аналiзу. Журн. фiз. дослiдж. 21, № 4, 4001 (19 с.) (2017).
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Краснов Володимир Олександрович

Народився 04.11.1979 р. у м. Первомайську Мико-
лаївської обл. Кандидат фiз.-мат. наук (2018). За-
кiнчив Львiвський нацiон. ун-т iм. Iвана Франка
(2001). Вiд 2001 р. працює в Iн-тi фiзики конденс.
системНАНУкраїни у вiддiлi квантової статисти-
ки (вiд 2017 р. — мол. наук. спiвр.).

Науковi дослiдження стосуються аналiтичних ме-
тодiв у теорiї сильноскорельованих електронних
систем. У рамках псевдоспiн-електронної моделi
дослiджено вплив тунельного розщепленнянафа-
зовий перехiд у станмотiвського дiелектрика. При

використаннi псевдоспiн-елекронної моделi до опису iнтеркаляцiї в криста-
лах отримано, зокрема, можливiсть фазових переходiв, пов’язаних зi змiною
концентрацiї iнтеркальованих iонiв та значною змiною електростатичної єм-
ностi системи. В рамках чорнобильської тематики за допомогою квантово-
хiмiчних методiв проведено дослiдження адсорбцiї молекул водню та води,
iонiв стронцiю та цезiю як на поверхнi, так i в структурних порожнинах си-
лiкатiв та алюмосилiкатiв. Є автором та спiвавтором 36 наукових праць.

СтипендiатПрезидента України длямолодих вчених (2012–2014), лауреат пре-
мiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих учених (2006).

Пр.: Stetsiv R.Ya., Krip I.M., Shymchuk T.V., Krasnov V.O. Adsorbtion of cesium and strontium ions on alu-

minosilicate nanostructures surface and in silicate pores. Phys. Chem. Sol. State, 7 (2), 225-229 (2006).

Mysakovych T.S., Krasnov V.O., Stasyuk I.V. Lattice model of intercalation. Ukr. J. Phys., 55 (2), 228-234

(2010). Stasyuk I.V., Krasnov V.O. Phase transitions in Bose-Fermi-Hubbard model in the heavy fermion limit:

Hard-core boson approach. Condens. Matter Phys., 18 (4), 43702 (2015). Krasnov V.O. Fermion spectrum

of Bose-Fermi-Hubbard model in the phase with Bose-Einstein condensate. Ukr. J. Phys., 60 (5), 443-451

(2015). Stasyuk I.V., Krasnov V.O. Repulsion-attraction asymmetry in the Bose-Fermi-Hubbard model. Phys-

ica B: Physics of Condensed Matter, 552, 96-103 (2019).
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Крохмальський Тарас Євстахiйович

Народився 06.02.1953 р. у с. Урiжi Львiвської обл.
Кандидат фiз.-мат. наук (1987), старший наук.
спiвр. (1999). Закiнчив Львiвський держ. ун-т iм.
I.Я. Франка (1977). Вiд 1981 р. працює у Львiвсько-
му вiд-нi статист. фiзики Iн-ту теорет. фiзики АН
УРСР, вiд 1990 р. — в Iн-тi фiзики конденс. систем
НАН України у вiддiлах обчислювальної фiзики,
теорiї металiв i сплавiв, статист. теорiї конденс. си-
стем, квантової статистики (вiд 1995 р. — старший
наук. спiвр.).

Науковi iнтереси у сферi ґраткових класичних та
квантових спiнових моделей. Є автором понад 100 наукових праць.

Нагороджений Почесними грамотами Президiї НАН України (2009, 2019),
Ювiлейною почесною грамотою (до 100-рiччя НАН України) (2018), лауре-
ат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для видатних учених
(2019).

Пр.: O. Derzhko, T. Verkholyak, T. Krokhmalskii, H. Büttner. Dynamic probes of quantum spin chains with

the Dzyaloshinskii-Moriya interaction. Physical Review B 73 (21), 214407 (2006). O. Derzhko, T. Krokhmalskii.

Numerical Approach for the Study of the Spin-1/2 XY Chains Dynamic Properties. physica status solidi (b)

208 (1), 221-248 (1998). J. Richter, O. Derzhko, T. Krokhmalskii. Finite-temperature order-disorder phase

transition in a frustrated bilayer quantum Heisenberg antiferromagnet in strong fielgs. Physical Review B 74

(14), 144430 (2006). O. Derzhko, T. Krokhmalskii. Dynamic structure factor of spin-1/2 transverse Ising chain.

Physical Review B 56 (18), 11659 (1997). Т. Є. Крохмальський. Вступ до квантових обчислень: Навчальний

посiбник.— Львiв: ЛНУ iменi Iвана Франка, 2018.-204 с.

Крупнiцька Олеся Михайлiвна

Народилася 10.04.1990 р. у с. Маркополi Львiв-
ської обл. Кандидат фiз.-мат. наук (2017). Закiнчи-
ла Львiвський нацiон. ун-т iм. IванаФранка (2013).
Навчалася в аспiрантурi Iн-ту фiзики конденс. си-
стем НАН України (2013–2016). Вiд 2016 р. пра-
цює в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН України
у вiддiлi квантової статистики (вiд 2019 р. — наук.
спiвр.).

Науковi дослiдження стосуються властивостей
фрустрованих квантових антиферомагнетикiв
Гайзенберга в сильних магнiтних полях та при

низьких температурах. Розглянуто s = 1/2 антиферомагнiтну модель Гай-
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зенберга на кiлькох фрустрованих ґратках iз майже плоскими магнонними
станами з найменшою енергiєю за наявностi сильного магнiтного поля.
Використовуючи операторну теорiю збурень, побудовано ефективний опис
вихiдних фрустрованих моделей. Отриманi ефективнi моделi застосованi
до пояснення експериментально спостережуваних величин. Є авторкою 27
наукових праць.

Стипендiатка НАНУкраїни для молодих вчених (2015–2017), лауреатка премiї
Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих вчених (2014), пер-
шої премiї XVII Конкурсу молодих вчених у галузi статист. фiзики та теорiї
конденс. речовини для молодих вчених (2017), грант Президента України для
пiдтримки наукових дослiджень молодих учених (2019). Членкиня Львiвської
системи дослiдникiв II рiвня (2019).

Пр.: Derzhko O., Richter J., Krupnitska O., and Krokhmalskii T., Frustrated quantum Heisenberg antiferromag-

nets at high magnetic fields: Beyond the flat-band scenario, Phys. Rev. B 88, 094426 (2013). Derzhko O.,

Richter J., Krupnitska O., and Krokhmalskii T., The square-kagome quantum Heisenberg antiferromagnet at

high magnetic fields: The localized-magnon paradigm and beyond, Fizika Nizkikh Temperatur (Kharkiv) 40,

662 (2014) [Low Temperature Physics 40, 513 (2014)]. Richter J., Krupnitska O., Krokhmalskii T., and Derzhko

O., Frustrated diamond-chain quantum XXZ Heisenberg antiferromagnet in a magnetic field, J. Magn. Magn.
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системНАНУкраїни у вiддiлi квантової статисти-
ки (вiд 2017 р. — наук. спiвр.).Науковi стажування
в ун-тiДжорджтауна (Вашингтон,США, 2013–2014
та вiд 2018).Навчається в докторантурi Iн-ту фiзи-
ки конденс. систем НАН України (вiд 2018).

Науковi дослiдження стосуються сильноскорельованих електронних систем
у рiвноважному та нерiвноважному випадках. Значна частина робiт присвя-
чена вивченню зарядової динамiки таких систем пiд час процесiв розсiяння
та поглинання свiтла в фазi з модульованою густиною заряду. В останнi роки
розвиваються пiдходи для теоретичного опису експериментiв iз часовороз-
дiльної нагнiтання-вимiр спектроскопiї,що дозволяють дослiджувати нерiв-
новажну динамiку збуджень, якi присутнi у системi. Є автором 12 наукових
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праць. Керiвник дослiдницької групи молодих вчених (грант НАН України
2018–2019 рр.).

Голова Ради молодих вчених Iн-ту фiзики конденс. систем НАН України
(2010–2013).

Стипендiат Президента України для молодих вчених (2012–2014), Програми
iменiФулбрайта для молодих викладачiв та дослiдникiв (2013–2014), академi-
ка НАН України I.Р.Юхновського (2018). Лауреат премiї Львiвської облдерж-
адмiнiстрацiї для молодих вчених (2005, 2014), першої премiї ХII Конкурсу
молодих вчених зi статист. фiзики та теорiї конденс. речовини (2012).

Пр.: J. K. Freericks, O. P. Matveev, A. M. Shvaika, and T. P. Devereaux, Nonresonant pump/probe electronic

Raman scattering within nonequilibrium dynamical mean-field theory, Proc. SPIE 10638, Ultrafast Bandgap

Photonics III, 1063807 (2018). O. P. Matveev, A. M. Shvaika, T. P. Devereaux, and J. K. Freericks, Time-domain

pumping a quantum-critical charge density wave ordered material, Phys. Rev. B 94, 115167 (2016). O. P.

Matveev, A. M. Shvaika, T. P. Devereaux, and J. K. Freericks, Nonquilibrium response of an electron medi-

ated charge-density-wave-ordered material to a large dc electric field, Phys. Rev. B 93, 045110 (2016). O.

P. Matveev, A.M. Shvaika, and J.K. Freericks, Resonant Raman scattering effects in a nesting-driven charge-

density-wave insulator: Exact analysis of the spinless Falicov-Kimball model with dynamical mean-field the-

ory, Phys. Rev. B 82, 155115 (2010). O. P. Matveev, A.M. Shvaika, and J.K. Freericks, Optical and dc-transport

properties of a strongly correlated charge-density-wave system: Exact solution in the ordered phase of the

spinless Falicov-Kimball model with dynamical mean-field theory, Phys. Rev. B 77, 035102 (2008).

Мельник Iванна Iгорiвна

Народилася 09.04.1991 р. у с. Банюнинi Львiвської
обл. Закiнчила з вiдзнакою фiз. ф-т Львiвського
нацiон. ун-ту iм. Iвана Франка (2014). Навчалася
в аспiрантурi Iн-ту фiзики конденс. систем НАН
України (2014–2017). Протягом 2017–2019 рр. пра-
цювала в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН Укра-
їни у вiддiлi теорiї м’якої речовини (пров. iнж.).

Науковi дослiдження стосуються використання концепцiї виключеного
об’єму при роздiленнi парної мiжчастинкової взаємодiї на коротко- та дале-
косяжну складовi у статистико-механiчних дослiдженнях рiвноважних вла-
стивостей модельних систем iз твердим кором.
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Мельник Роман Степанович

Народився 14.06.1973 р. у м. Кам’янцi-Бузькiй
Львiвської обл. Кандидат фiз.-мат. наук (2004),
старшийдослiдник (2016).Закiнчивфiз. ф-тЛьвiв-
ського держ. ун-ту iм. Iвана Франка (1995). На-
вчався в аспiрантурi Iн-ту фiзики конденс. си-
стем НАН України (1995–1998). Вiд 1999 р. пра-
цює в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН України
(вiд 2006 р. — на посадi вченого секретаря). Про-
ходив наукове стажування в Iн-тi фундамент. хi-
мiчних процесiв АН Чеської республiки (Прага,
2007, 2008).

Науковi дослiдження стосуються рiвноважної та критичної поведiнки про-
стих та багатокомпонентних флюїдiв, водних розчинiв бiлкiв та електролi-
тiв. Методи дослiджень— теорiя збурень, методи iнтегральних рiвнянь, ме-
тод колективних змiнних, комп’ютерний експеримент.Є автором 70 наукових
праць.

Стипендiат Президента України для молодих вчених (2005–2007), нагородже-
ний Почесними грамотами Президiї НАН України (2008, 2019), Ювiлейною
почесною грамотою (до 100-рiччя НАН України) (2018).

Пр.: Patsahan O.V., Kozlovskii M.P., Melnyk R.S. Ab initio study of the vapour-liquid critical point of a sym-

metrical binary fluid mixture. Journal of Physics: Condensed Matter, 12, 1595 (2000); Melnyk R, Nezbeda I.,

Moucka F., Trokhymchuk A. A novel perturbation approach for the structure factor of the attractive hard-core

Yukawa fluid. Journal of Chemical Physics, 127, № 9, 094510 (2007); Melnyk R., Nezbeda I., Henderson D.,

Trokhymchuk A. On the role of the reference system in perturbation theory: An augmented van der Waals

theory of simple fluids. Fluid Phase Equilibria, 279, 1 (2009); Melnyk R. Theoretical study of phase behaviour

of DLVO model for lysozyme and γ-crystalline aqueous electrolyte solutions, Condensed Matter Physics, 18,

№ 1. 13604 (2015); Baumketner A., Melnyk R., Holovko M.F., Costa D., Caccamo C., Cai W. Softness and non-

spherical shape define the phase behavior and the structural properties of lysozyme in aqueous solutions

Journal of Chemical Physics, 144, 2016, 015103 (2016).



ПЕРСОНАЛIЇ · 301

Менчишин Олег Олегович

Народився 20.04.1982 р. у м. Бориславi Львiвської
обл. Закiнчив iз вiдзнакою Львiвський нацiон.
ун-т iм. Iвана Франка (2007). Навчався в аспiран-
турi Iн-ту фiзики конденс. систем НАН України
(2007–2010). Протягом 2010–2015 рр. працював в
Iн-тi фiзики конденс. систем НАН України у вiд-
дiлi теорiї модельних спiнових систем (пров. iнж.).
Вiд 2015 р. працює у компанiї GlobalLogic (iнж. те-
стування програмн. забезпеч.).

Науковi iнтереси у сферi електретного ефекту в
шаруватих iнтеркальованих кристалах, врахуван-

ня неергодичних внескiв у моделi сильно скорельованих жорстких бозонiв,
фероелектричного фазового переходу в фероїках на основi моделi спiнових
ланцюжкiв та термодинамiки i динамiки в моделях феромагнетикiв на фру-
строваних ґратках.

Лауреат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих уче-
них (2009).

Пр.: I. Grygorchak, S. Voitovych, I. Stasyuk, O. Velychko, O. Menchyshyn, Electret effect in intercalated crystals

of the A
III

B
VI

group, Condens. Matter Phys. 10(1), 51-60 (2007). I. Stasyuk, O. Menchyshyn, Investigation of

phase diagram of hard-core boson model with non-ergodic contributions, J. Phys. Studies, 13(4), 2009. O.

Menchyshyn, V. Ohanyan, T. Verkholyak, T. Krokhmalskii, and O. Derzhko, Magnetism-driven ferroelectricity

in spin-1/2 XY chains, Phys. Rev. B 92, 184427, 2015. P. Müller, A. Lohmann, J. Richter, O. Menchyshyn, and

O. Derzhko, Thermodynamics of the pyrochlore Heisenberg ferromagnet with arbitrary spin S, Phys. Rev. B

96, 174419, 2017.

Мисакович Тарас Степанович

Народився 25.08.1974 р. у м.Львовi.Кандидат фiз.-
мат. наук (2005). Закiнчив iз вiдзнакоюЛьвiвський
держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1997). Навчався в аспi-
рантурi Iн-ту фiзики конденс. систем НАН Укра-
їни (1997–2001). Протягом 2001–2012 рр. працю-
вав в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН України
у вiддiлi квантової статистики (вiд 2011 — ст. наук.
спiвр.).

Науковi дослiдження стосуються розробки тер-
модинамiчно самоузгоджених аналiтичних схем у

теорiї сильноскорельованих електронних систем. У рамках псевдоспiн-еле-
ктронної моделi проведено розрахунок внескiв у перерiз комбiнацiйного роз-
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сiяння свiтла вiд електронних та псевдоспiнових (ґраткових) збуджень, впер-
ше показано можливiсть спiвiснування фазових переходiв зарядового впо-
рядкування та надпровiдностi. На основi методу операторiв Габарда дослi-
джено фазовi переходи в системах надхолодних бозе- та сумiшей бозе- та
фермi-атомiв в оптичних ґратках. За допомогою квантово-хiмiчних методiв
дослiджено адсорбцiю як простих (молекули водню та води), так i складних
(iонiв уранiлу, стронцiю та цезiю) сполук на поверхнi та в структурних поро-
жнинах силiкатiв та алюмосилiкатiв.Є автором та спiвавтором бiля 70 науко-
вих праць.

Стипендiат НАН України для молодих вчених (2008–2010), лауреат премiї
Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих учених (2002).

Пр.: Mysakovych T.S. Bose-Fermi-Hubbard model: Pseudospin operator approach. Physica B, 406, 1858-

1861(2011). Mysakovych T.S. Investigation of Cu adsorption on SI(001) surface using cluster models. J. Phys.

Stud., 15 (4), 4601 (2011). Mysakovych T.S. Bose-Fermi-Hubbard model on a lattice with two nonequivalent

sublattices. Condens. Matter Phys., 14, 43301 (2011). Stasyuk I.V., Mysakovych T.S. Phase diagrams of the

Bose-Hubbard model at finite temperature. Condens. Matter Phys., 12 (4), 539-546 (2009). Mysakovych T.S.,

Krasnov V.O., Stasyuk I.V. Lattice model of intercalation. Ukr. J. Phys., 55(2), 228-234 (2010).

Моїна Алла Пилипiвна

Народилася 20.05.1971 р. у м. Бориславi Львiвської
обл. Кандидат фiз.-мат. наук (1998). Закiнчила з
вiдзнакою Львiвський держ. ун-т iм. Iвана Франка
(1993). Вiд 1993 р. працює в Iн-тi фiзики конденсо-
ваних системНАНУкраїни у вiддiлi теорiї модель-
них спiнових систем, вiд 2016 р. — увiддiлi кванто-
вої статистики (вiд 2004 р. — ст. наук. спiвр.). На-
вчалася в докторантурi Iн-ту фiзики конденс. си-
стем НАН України (2012–2015).

Науковi працi з теорiї сегнетоактивних систем ти-
пу лад-безлад, кристалiв iз водневими зв’язками,

впливу зовнiшнiх чинникiв, таких як механiчнi тиски (напруження) чи еле-
ктричнi поля, на фазовi переходи та фiзичнi характеристики таких систем. Є
авторкою 128 наукових праць.

Стипендiатка Президента України для молодих вчених (2000–2001).

Пр.: Стасюк I.В, Левицький Р.Р., Моїна А.П., Сливка О.Г., Величко О.В. Польовi та деформацiйнi ефекти

у складних сегнетоактивних сполуках. Ужгород, Ґражда, 2009, 390 с. Stasyuk I.V., Levitskii R.R., Moina A.P.

External pressure influence on ferroelectrics and antiferroelectrics of the KH2PO4 family: A unified model.

Phys. Rev. B. 59, 8530-8540 (1999). Stasyuk I.V., Levitskii R.R., Zachek I.R., Moina A.P. The KD2PO4 ferro-

electrics in external fields conjugate to the order parameter: Shear stress σ6 . Phys. Rev. B. 62, 6198-6207
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(2000). Levitskii R.R., Zachek I.R., Verkholyak T.M., Moina A.P. Dielectric, piezoelectric and elastic proper-

ties of the Rochelle salt NaKC4H4O64H2O: A theory. Phys. Rev. B. 67, 112174 (2003). Moina A.P., Levitskii

R.R., Zachek I.R. Mitsui model with diagonal strains: A unified description of external pressure influence and

thermal expansion of Rochelle salt NaKC4H4O6 ⋅4H2O // Condens. Matter Phys. 14, 43602 (2011).

Мохняк Сильвестр Михайлович

Народився 14.01.1950 р. у с. Куликовi Львiвської
обл. Кандидат фiз.-мат. наук (1983), старший на-
ук. спiвр. (1990), доцент (2004). Закiнчив Львiв-
ський держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1972). Протя-
гом 1972–1974 рр. служив офiцером у радянськ. ар-
мiї. У перiод 1974–1990 рр. працював Львiвсько-
му держ. ун-тi iм. I.Я. Франка на кафедрi фiзики
напiвпровiдникiв та проблемнiй лабораторiї, на-
вчався в аспiрантурi на каф. теорет. фiзики, пра-
цював у СКТБ «Магнон» (вiд 1984 р. — пров. наук.
спiвр.). Протягом 1990–1997 рр. працював в Iн-тi

фiзики конденс. систем НАН України на посадi заст. директора зi загальн.
питань. Протягом 1997–2015 рр. працював у Нацiон. ун-тi «Львiвська Полiте-
хнiка» у НДЛ, на каф. техногенно-екологiч. безпеки (доц., зав. каф.), на каф.
цивiльної безпеки (доц.).

Науковi iнтереси стосуються впливу деформацiї на електронний спектр тафi-
зичнi властивостi напiвпровiдникiв типу CdxHg1−xTe, мiкроскопiчної та ма-
кроскопiчної теорiї оптичних властивостей дiелектричних кристалiв групи
A2BX4 у сегнетоелектричнiй, сегнетоеластичнiй i неспiвмiрнiй фазах, прин-
ципiв науково-технiчного забезпечення техногенно-екологiчної безпеки та
стiйкостiфункцiонування об’єктiв i систем, математичного моделювання по-
ширення забруднень у довкiллi з врахуванням впливу механотермодифузiй-
них процесiв. Є автором 82 наукових праць.

Пр.: И.В. Стасюк, С.М. Мохняк. Влияние одноосной деформации на законы дисперсии для кристаллов

со структурой цинковой обманки // УФЖ, 26, C. 852-854 (1981); С.М. Мохняк, В. Г. Средин, И.В. Стасюк. О

выполнении правила Вегарда в твердых растворах халькогенидов ртути. Физика и техника полупро-

водников. №2. С. 223-225. (1983); Stasyuk I.V., Shvaika A.M., Mokhnjak S.M. Rotational ability of centrosym-

metric layered media // Ferroelectr. Lett. Sect. — 1989. — 10, — P. 113–116; Shvaika A.M., Stasyuk I.V.,

Mokhnyak S.M. On the microscopic theory of optical properties of crystals with incommensurate phases //

Phys. Status Solidi B. — 1989. — 156, — P. 377–382; Основи цивiльного захисту: навч. посiб. / В. О. Васiй-

чук, С. М. Мохняк i iн.; В.о. Нац. ун-т «Львiвська полiтехнiка». — Львiв: Вид-во Львiвської полiтехнiки,

2010. — 384 с.
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Мриглод Iгор Миронович

Народився 26.05.1960 р. у смт. Козловi на Тер-
нопiльщинi. Доктор фiз.-мат. наук (2000), акад.
НАНУкраїни (2011). Закiнчив iз вiдзнакоюфiз. ф-т
Львiвського держ. ун-ту iм. I.Я. Франка. Протягом
1982–1990 рр. працював у Львiвському вiд-нi ста-
тист. фiзики Iн-ту теоретичної фiзики АН УРСР.
Вiд 1990 р. працює в Iн-тi фiзики конденс. систем
НАН України (вiд 2006 р. — директор iн-ту).

Науковi дослiдження пов’язанi з теорiєю фазових
переходiв i критичних явищ, динамiкою iфазовою
поведiнкою рiдин, методами статистичної фiзики

i комп’ютерного моделювання, теорiєю каталiтичних реакцiй. Дослiджував
проблеми опису поведiнки паливо-вмiсних матерiалiв в об’єктi «Укриття»,
цiкавиться iсторiєю науки i задачами моделювання людської дiяльностi ме-
тодами статистичної фiзики.

Розвинуто метод узагальнених колективних мод у теорiї рiдин, що вiдкрив
новi можливостi для самоузгодженого розрахунку часових кореляцiйних
функцiй, спектрiв колективних збуджень i узагальнених коефiцiєнтiв перено-
су. Разом iз спiвавторами дослiджено негiдродинамiчний механiзм поширен-
ня тепла, природу оптичних мод фононного типу в сумiшах, механiзми фор-
мування спiнових хвиль у магнiтних рiдинах i прояву «позитивної дисперсiї»
звукових збуджень в експериментах iз розсiяння в густих плинах. Виведено
низку точних спiввiдношень для узагальнених коефiцiєнтiв переносу в сумi-
шах, зокрема точне спiввiдношення мiж узагальненими парцiальними про-
вiдностями в iонних рiдинах i коефiцiєнтами взаємної дифузiї розчинника.
Запропоновано (зi спiвавторами) декiлька високоефективних алгоритмiв для
комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем методом молекуляр-
ної динамiки. Теоретично доведено факт появи нових поправок до скейлiнгу
прифазовому переходi 2-го роду в системах iз термодинамiчними в’язями, за-
пропоновано загальнийформалiзмопису такихпереходiв.Єавторомблизько
400 наукових праць.

Дiйсний член i член президiї НТШ (2011). Заст. гол. ред. ж-лу Condens. Matter
Phys., чл.редкол.ж-лiвCent. Eur. J. Phys. (заразOpenPhysics) iФiз. збiрн.НТШ.
Чл. Бюро (вiд 2003) та заст. академiка-секретаря (вiд 2015) ВФАНАНУкраїни;
чл.РадиДФФДУкраїни (2010–2018); чл. (вiд 2000) i заст. голови (вiд 2018)Наук.
ради при ВФА НАН України з пробл. «Фiз. м’якої речовини», мiжвiдомчих
координ. рад з проблем iнформатизацiї i впровадження ґрiд-технологiй при
НАН України. Заст. голови ЗНЦ НАН iМОН України (вiд 2006).

Лауреат премiї НАН України iм. С.I. Пекаря (2003), нагороджений Почесною
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грамотою Верховної Ради України (2004), вiдзнаками НАН України «За на-
уковi досягнення» (2008), «За пiдготовку наукової змiни» (2010) та на честь
100-рiччя НАН України (2018).

Пр.: Мрыглод И.М. Критические амплитуды n-компонентной модели структурного фазового перехода.

Изв. Акад. наук. СРСР (физ.) 55 (1991) 1467-1469; Mryglod I.M., Omelyan I.P., Tokarchuk M.V. Generalized

collective modes for the Lennard-Jones fluid. Mol. Phys. 84 (1995) 235-259; Mryglod I.M., Omelyan I.P., Folk

R. Ferromagnetic phase transition in a Heisenberg fluid: Monte Carlo simulations and Fisher corrections to

scaling. Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 3156-3159; Omelyan I., Mryglod I., Folk R. Symplectic analytically integrable

decomposition algorithms: classification, derivation, and application to molecular dynamics, quantum and

celestial mechanics simulations. Comp. Phys. Comm. 151 (2003) 272-314; Мриглод I.М., Iгнатюк В.В.,

Головач Ю.В. Микола Боголюбов i Україна, Львiв: Євросвiт, 2009, 192 с.; Bryk T., Gorelli F., Mryglod I.,

Ruocco G., Santoro M., Scopigno T. Behavior of supercritical fluids across the «Frenkel line». J. Phys. Chem.

Lett. 8 (2017) 4995-5001.

Мриглод Олеся Iгорiвна

Народилася 28.05.1982 р. у м. Львовi. Кандидат
техн. наук (2009). Закiнчила Нацiон. ун-т «Львiв-
ська полiтехнiка» (2004). Навчалася в аспiранту-
рi в Нацiон. ун-тi «Львiвська полiтехнiка» на каф.
автоматиз. систем управлiння (2005–2008) та пра-
цювала асист. каф. (за сумiсн.). Вiд 2002 р. пра-
цює в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН Украї-
ни в редакцiї журналуCondens. Matter Phys. (техн.
ред.), згодом— у лаб. статист.фiзики складних си-
стем вiддiлу статист. фiзики конденс. систем (вiд
2016 р. — ст. наук. спiвр.).

Науковi iнтереси у сферi застосування методiв науки про складнi системи до
наукометричних та соцiальних об’єктiв. Бiльшiсть задач базуються на вико-
ристаннi методiв iнтелектуального аналiзу даних про науковi публiкацiї з ме-
тою аналiзу еволюцiї наукової тематики, виявлення типових характеристик
мереж спiвавторiв чи спорiднених публiкацiй, знаходження характеристик
«старiння» цитувань та завантажень, опису часових характеристик процесу
редакцiйного опрацювання у рiзних наукових виданнях, тощо.Є авторкою 34
публiкацiй у наукових перiодичних виданнях та двох роздiлiв у книгах.

Керiвн. дипломн. робiт студ. НУ «Львiвська полiтехнiка», рецензентка магi-
стерської дипломн. роботи студ. в Ун-тi Ковентрi, Великобританiя. У 2017 р.
отримала iндивiд. грант вiд Президiї НАН України. Рецензентка журн.:
Condens. Matter Phys., Entropy, Scientometrics.

Стипендiатка НАН України для молодих вчених (2010–2012), академiка НАН
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України I.Р. Юхновського (2016), лауреатка Премiї Львiвської облдержадмi-
нiстр. та облради для молодих вчених (2009).

Пр.: Mryglod O., Holovatch Yu., Mryglod I. Editorial process in scientific journals: analysis and modeling //

Scientometrics. – 2012. – Vol. 91, Issue 1. – P. 101–112, DOI: 10.1007/s11192-011-0536-1. Mryglod O., Kenna

R., Holovatch Yu., Berche B. Absolute and specific measures of research group excellence // Scientometrics.

– 2013. – Vol. 95, Issue 1. – P. 115-127, DOI: 10.1007/s11192-012-0874-7. Мриглод О., Кенна Р., Головач

Ю., Берш Б. Про вимiрювання наукової ефективностi // Вiсник НАН України. – 2013. – № 10. – С. 76–85.

Mryglod O., Kenna R., Holovatch Yu. Is your EPL attractive? Classification of publications through download

statistics // EPL. – 2014. - 108. – 50011 Mryglod O. Scientometric analysis of Condensed Matter Physics

journal / Mryglod O. // Condensed Matter Physics. – 2018. – Vol. 21. – No. 2. – 22801.

Мудрий Руслан Степанович

Народився 18.03.1972 р. у м. Львовi. Закiнчив
Львiвський держ. ун-т iм. IванаФранка (1994). На-
вчався в аспiрантурi IФКС НАН України (1995–
1997). Протягом 1997–1998 рр. працював в Iн-тi фi-
зики конденс. систем НАН України у вiддiлi тео-
рiї розчинiв (iнж.). Вiд 1999 р. проживає в США,
штат Нью Джерсi. В 2003 р. закiнчив магiстратуру
мех.-iнж. ф-ту Нью Джерсiйського технол. iн-ту.
Протягом 2003-2005 рр. працював уМiжн. компа-
нiї Unilever (iнж.-дослiдник). Вiд 2005 р. працює у
вiйськ. дослiдн. лаб. армiї США (дослiдник).

Науковi дослiдження стосуються впливу асоцiативних ефектiв на критичну
поведiнку газ-рiдина в полярних плинах. Показано, що дипольна взаємодiя
веде до зменшення величини критичної густини i збiльшення величини кри-
тичної температури. Вивчає характеристики горiння високо-енергетичних
сплавiв (Al-Mg, Al-Li, Ti –B). Дослiджено реологiю рiдин i дисперсiйних си-
стем, а також транспортнi властивостi i в’язкiсть неньютонiвських розчинiв.
Проводить комп’ютерне моделювання ударних хвиль i детонацiйних проце-
сiв, розрахунки, якi передбачають потужнiсть вибуху,швидкiсть i напрям де-
тонацiйного фронту для рiзних типiв вибухових процесiв. Займається дослi-
дженням наноенергетичних матерiалiв та їх унiкальних властивостей в амор-
фному станi.

Пр.: M.F. Holovko, R.S. Mudry. The associative effects in dipole systems: Influence on critical behaviour. –

Ukr. Phys. Journ, 2000, vol.45, pp.112-117. R. Mudryy, P. Singh, A. Rosato, Air Entrainment and Segregation

in Powder Flows, Segregation in Granular Flows, 2000, p.327-336, Kluwer, Dordrecht. P. Singh, T. Solanky,

R. Mudryy, R.Pfeffer, and R. Dave,Estimation of Coating Time in the Magnetically Assisted Impaction Coating

Process, Powder Technology, 2001, vol. 121, No. 2-3, p. 159-167. Y. Shoshin, R. Mudryy, and E. Dreizin, Prepa-

ration and Characterization of Energetic Al-Mg mechanical alloy powders, Combustion and Flame, 2002, vol.
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128, pp.259-269. V. Stepanov, R. Patel, R. Mudryy and H. Qui, Investigation of Nitramine-Based Amorphous

Energetics, Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 2016, vol. 41, Issue 1, pp.142-147.

Мулява Ярослав Мар’янович

Народився 16.08.1969 р. у м. Бориславi Львiвської
обл. Закiнчив iз вiдзнакою Львiвський держ. ун-т
iм. Iвана Франка (1992). Навчався в аспiрантурi
Iн-ту фiзики конденс. систем НАН України (1992–
1995) та протягом 1995–1996 рр. працював в Iн-тi
фiзики конденс. систем НАН України у вiддiлi те-
орiї багатоелектронних систем (iнж.).

Науковi дослiдження пов’язанi з теорiєю багато-
електронних систем i фiзикою металiв.

Пр.: Ваврух М.В., Мулява Я.М. Базисний пiдхiд у мiкроскопiчнiй теорiї рiдких металiв. Статистична сума

i структурний фактор. - Препринт IФКС-93-2У. - Львiв, 1993. - 20 с. Ваврух М.В., Мулява Я.М. Базисний

пiдхiд в мiкроскопiчнiй теорiї рiдких металiв. Iєрархiя моделей. - Препринт IФКС-93-3У. - Львiв, 1993.

- 28 с. Ваврух М.В., Мулява Я.М. Побудова мiкроскопiчної електрон-iонної моделi металiв з нелокаль-

ними взаємодiями. - Препринт ICMP-96-09U. - Львiв, 1996. - 16 с. Ваврух М.В., Мулява Я.М. Врахування

локалiзованих станiв у мiкроскопiчнiй теорiї металiв. - 1997. - Журн. фiзичних дослiдж. - Т.1, № 4. - С.

612-617.

Навроцький Петро Павлович

Народився 03.02.1961 р. у м. Великих Мостах Со-
кальського р-ну Львiвської обл. Закiнчив математ.
ф-т Львiвського держ. ун-ту iм. I.Я.Франка (1984).
Навчався в аспiрантурi Iн-ту прикл. пробл. меха-
нiки та матем. АН УРСР. Протягом 1987–1990 рр.
працював в Iн-тi прикл. пробл. механiки та ма-
тем. АН УРСР. У перiод 1991–1995 рр. працював
в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН України у
вiддiлi теорiї релятивiстичних систем (мол. наук.
спiвр.). Подальша дiяльнiсть пов’язана з iнфор-
мац. технол. у банкiвськiй сферi.

Науковi дослiдження стосуються опрацювання основ релятивiстичної меха-
нiки суцiльного середовища в рiзних формах динамiки (спiльно зЮ.Б. Клю-
чковським). Отримано тривимiрну релятивiстичну характеристику напру-
жень та деякi кiнематичнi характеристики суцiльного середовища.Є автором
5 наукових праць.
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Пр.: Ключковский Ю.Б., Навроцкий П.П. Кинематика сплошной среды в различных формах реляти-

вистской динамики. Материалы VII всесоюзной конференции «Современные теоретические и экспе-

риментальные проблемы теории относительности и гравитации» (Цахкадзор, 18-20 октября 1988 г.).

Ереван, 1988. C. 80-82. Ключковский Ю.Б., Навроцкий П.П. О расщеплении тензора энергии-импульса

сплошной среды в различных формах релятивистской динамики. Тезисы докладов 8 Российской гра-

витационной конференции «Теоретические и зкспериментальные проблемы гравитации» (Пущино,

25-28 мая 1993 г.). Москва, 1993. С. 50. Kluchkovsky Yu., Navrotsky P. On the 3+1 description of the energy-

momentum tensor of medium in an arbitrary form of relativistic dynamics. 14th International Conference

on General Relativity and Gravitation (Florence, Italy, August 6-12, 1995). Abstracts of Contributed Papers.

P. A156.

Назаренко Андрiй Володимирович

Народився 13.11.1976 р. у м. Львовi. Кандидат фiз.-
мат. наук (2003). Закiнчив iз вiдзнакоюЛьвiвський
нацiон. ун-т iм. Iвана Франка (1998). Навчався в
аспiрантурi Iн-ту фiзики конденс. систем НАН
України (1998–2001). Протягом 2001–2003 рр. пра-
цював в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН Укра-
їни у вiддiлi теорiї металiв i сплавiв (пров. iнж.).
Вiд 2003 р. працює в Iн-тi теорет. фiзики iм. М.М.
Боголюбова НАНУкраїни у вiддiлi матем. методiв
у теорет. фiзицi (вiд 2010 р. — ст. наук. спiвр.).

Науковi працi пов’язанi з дослiдженням систем iз
фундаментальними взаємодiями, зокрема, з сильною та гравiтацiйною, що
описуються теорiєю поля та теорiєю прямих взаємодiй. Основним пiдходом
є релятивiстична статистична фiзика. Вказано на наявнiсть вiд’ємної кольо-
рової провiдностi в ядро–ядерних зiткненнях, описано властивостi надплин-
ної нейтронної матерiї та спектри спостережуваних величин у топологiчнiй
(2+1)-мiрнiй гравiтацiї. Є автором 25 наукових праць.

Вiдповiдальний секретар редколегiї Українського фiзичн. журналу.

Стипендiат НАН України для молодих вчених (2002–2003).

Пр.: Nazarenko A., Tretyak V. Classical relativistic systems of charged particles in the front form of dynamics

and the Liouville equation. Condens. Matter Phys. 3, 5-22 (2000). Nazarenko A. Classical relativistic system

of poinlike masses with linearized gravitational interaction. Acta Phys. Slov. 53, 1-16 (2003). Nazarenko A.V.

Relativistic direct interaction between nucleons derived from classical field theory. Int. J. Mod. Phys. E. 13,

631-645 (2004). Gyulassy M., Karpenko Iu., Nazarenko A.V., Sinyukov Yu.M. HBT and initial conditions for

hydrodynamic expansion in A+A coliisions, Braz. J. Phys. 37, 1031-1038 (2007). Nazarenko A. V. Directed

random walk on the lattices of genus two, Int. J. Mod. Phys. B. 26, 3415-3433 (2011).
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Олiйник Андрiй Теодозiйович

Народився 26.11.1965 р. у м. Львовi. Закiнчив iз
вiдзнакою Львiвський держ. ун-т iм. I.Я. Франка
(1989). Протягом 1989–1990 рр. працював у Львiв-
ському вiд-нi статист. фiзики I-ту теорет. фiзики
АН УРСР у вiддiлi статист. теорiї конденс. систем
(iнж.).

Науковi iнтереси: теорiя електронної рiдини.

Омелян Iгор Петрович

Народився 20.12.1961 р. у м. Львовi. Доктор фiз.-
мат. наук (2010), старший наук. спiвр. (1999).
Закiнчив iз вiдзнакою фiз. ф-т Львiвського держ.
ун-ту iм. I.Я. Франка (1984). Вiд 1984 р. працював
у Львiвському вiд-нi статист. фiзики Iн-ту теорет.
фiзики АНУРСР, вiд 1990 р. працює в Iн-тiфiзики
конденс. систем НАН України у вiддiлi теорiї
нерiвноважних процесiв, згодом— у вiддiлi теорiї
м’якої речовини (вiд 2011 р. — пров. наук. спiвр.).
Протягом 2011–2013 рр. — вiзитуючий проф.
Ун-ту Альберти (Канада).

Науковi дослiдження стосуються нерiвноважної
статистичної теорiї та комп’ютерногомоделювання.Удосконалено концепцiю
узгодженого опису кiнетики та гiдродинамiки в густих газах i рiдинах. Роз-
винуто пiдхiд узагальнених колективних мод для простих i магнiтних рi-
дин.Отримано важливi результати для просторово неоднорiдних систем газ-
рiдина. Є автором оригiнальних алгоритмiв для iнтегрування рiвнянь руху в
класичних i квантових системах. Запропоновано новий пiдхiд до обчислен-
ня сольватацiйних взаємодiй умолекулярнiй динамiцi бiохiмiчних рiдин (бiл-
кiв). Опублiковано 169 наукових праць. Є спiвавтором AMBER 2016, AMBER
2017 та AMBER 2018.

СтипендiатПрезидентаУкраїни длямолодих вчених (1996–1998), лауреат пре-
мiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для видатних учених (2016).
Нагороджений Подякою НАН України (2013), Ювiлейною почесною грамо-
тою (до 100-рiччя НАН України) (2018).

Пр.: Zubarev D.N., Morozov V.G., Omelyan I.P., Tokarchuk M.V. Unification of the kinetic and hydrodynamic

approaches in the theory of dense gases and liquids. Theor. Math. Phys. 96, 997-1012 (1993). Mryglod I.M.,
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Omelyan I.P., Tokarchuk M.V. Generalized collective modes for the Lennard-Jones fluid. Molec. Phys. 84, 35-

259 (1995). Omelyan I.P., Mryglod I.M., Folk R. Algorithm for molecular dynamics simulations of spin liquids.

Phys. Rev. Lett. 86, 898-901 (2001). Omelyan I.P., Mryglod I.M., Folk R. Symplectic analytically integrable

decomposition algorithms: classification, derivation, and application to molecular dynamics, quantum and

celestial mechanics simulations. Comp. Phys. Comm. 151, 272-314 (2003). Omelyan I., Kovalenko A. MTS-

MD of biomolecules steered with 3D-RISM-KH mean solvation forces accelerated with generalized solvation

force extrapolation. J. Chem. Theory Comput. 11, 1875-1895 (2015).

Павленко Наталiя Iванiвна

Народилася 11.05.1968 р. у м. Чортковi Тернопiль-
ської обл. Померла 01.08.2014 р. у м. Аугсбурзi (Нi-
меччина). Кандидат фiз.-мат. наук (1999). Закiнчи-
ла Львiвський держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1990).
У перiод 1990–1991 рр. працювала в Iн-тi геологiї
i геохiмiї горючих копалин НАН України (iнж.).
Протягом 1991–2014 рр. працювала в Iн-тi фiзики
конденс. системНАНУкраїни в лаб. iнформац. те-
хнол. i комп’ют. мереж, у вiддiлах квантової ста-
тистики та квантово-статистичної теорiї процесiв
каталiзу (вiд 2007 р. — ст. наук. спiвр.). Проходила

науковi стажування в: Техн. ун-тiМюнхена (Нiмеччина, 2001–2003), Iн-тi фi-
зики Аугсбурзького ун-ту (Нiмеччина, 2003–2006, 2011–2014), Iн-тi дослiдже-
ння твердого тiла iм.Макса Планка (Нiмеччина, 2011–2014).

Науковi працi з проблем теоретичної фiзики конденсованих систем, зокре-
ма, фазових переходiв лад-безлад у водневозв’язаних кристалах iз сегнето-
електричними, сегнетоеластичними та суперiонними фазами, мiкроскопi-
чних механiзмiв протонної провiдностi у таких системах; електронних та
структурних особливостей неоднорiдних систем, що мiстять мультишари та
гетероструктури оксидiв перехiдних металiв, їх магнiтних та надпровiдних
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вiддiлi статист. теорiї конденс. систем (1969–1972).
Протягом 1972–1978 рр. працював у Львiвському
вiддiлi статист. теорiї конденс. систем Iн-ту те-
оретичної фiзики АН УРСР (мол. наук. спiвр.).
Протягом 1978–1984 рр. працював у Львiвському
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держ. полiтехн. i-тi на каф. обчисл. математики i програмування (протягом
1981-1984 рр. — на посадi доцента).

Науковiпрацiпов’язанi зфiзикоюметалiв (спiльно з I.Р.Юхновським).Розви-
нутий пiдхiд забезпечив вiдтворення правильної поведiнки бiнарної функцiї
розподiлу нормальнихфермi-систем намалих вiдстанях. Запропоновано ква-
зiвiрiальне розвинення для вiльної енергiї електронiв у металлах. Є автором
14 наукових праць та двох патентiв.

Пр.: Петрашко Р.Н., Юхновский И.Р. Бинарная функция распределения вырожденных ферми-систем.

ТМФ. 17, 118–130 (1973). Петрашко Р.Н., Юхновский И.Р. Исследование бинарной функции распреде-

ления вырожденного электронного газа на малых расстояниях. ТМФ. 17, 250–262 (1973). Юхновский

I.Р., Петрашко Р.М. Про квантовий вiрiальний розклад для електронного газу в металах. Укр. фiз. журн.,

1974, 19, № 6, с. 1039-1040. Юхновский I.Р., Петрашко Р.М. Вiрiальний розклад для вiльної енергiї еле-

ктронiв у металах. Укр. фiз. журн., 1977, 22, № 11, с. 1779-1789. Коханый Я.В., Плиш В.И., Петрашко P.Н.

и Плиш Е.Г. Патенты Авторское свидетельство СССР, N 840862, кл. G 06 F 3/02, 1977, N 1112358, кл. G 06

F 3/02, 1983.

Петрович Олег Вiкторович

Народився 06.10.1968 р. у м. Надвiрнiй Iвано-
Франкiвської обл. Закiнчив з вiдзнакою Львiв-
ський держ. ун-т iм. I. Франка (1993). У перiод
1993–1996 рр. працював у НДЧ Львiвського держ.
ун-ту iм. I.Франка, ЛНВП «Нектон» та Львiвсько-
му держ. мед. ун-тi на каф. медичної iнформати-
ки (асистент).Протягом 1996–1998 рр. працював в
Iн-тiфiзики конденс. системНАНУкраїни в лабо-
раторiї iнформацiйних технологiй i комп’ютерних
мереж на iнженерних посадах.

Займався забезпеченням науково-телекомунiка-
цiйної дiяльностi засобами комп’ютерної мережi iнтернет.
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Пилюк Iгор Васильович

Народився 18.02.1957 р. у с. Гуменцях Львiвської
обл. Доктор фiз.-мат. наук (2010), старший на-
ук. спiвр. (2003). Закiнчив iз вiдзнакою Львiв-
ський держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1980). Протя-
гом 1980–1988 рр. працював у Львiвському держ.
ун-тi iм. I.Я. Франка в обчислювальному центрi
(ст. iнж.). Вiд 1988 р. працює у Львiвському вiд-
нi статист. фiзики Iн-ту теорет. фiзики АН УРСР,
вiд 1990 р. — в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН
України у вiддiлi статист. теорiї конденс. систем
(вiд 2011 р. — пров. наук. спiвр.).

Науковi дослiдження стосуються статистичноїфiзики i термодинамiки, теорiї
фазових переходiв та критичних явищ. Узагальнивмiкроскопiчний опис кри-
тичної поведiнки тривимiрних iзiнґоподiбних систем на випадок використа-
ння вищих негаусових розподiлiв флуктуацiй параметра порядку. Розвинув
методику розрахунку термодинамiчних характеристик системи в околi точки
фазового переходу з врахуванням конфлуентних поправок, а також впливу
зовнiшнього поля. Завдяки розробленiй аналiтичнiй процедурi отримав ряд
нових результатiв стосовно зв’язку неунiверсальних величин iз мiкроскопi-
чними параметрами системи. Розробляє метод опису поведiнки флюїдiв по-
близу критичної точки. Є автором 111 наукових праць. Член Укр. фiзичного
т-ва, Наукового т-ва iм. Шевченка.

Нагороджений Почесною грамотою Президiї НАН України (2017).

Пр.: Юхновський I.Р., Козловський М.П., Пилюк I.В. Мiкроскопiчна теорiя фазових переходiв у триви-

мiрних системах. Львiв, Євросвiт, 2001, 592 с. Yukhnovskii I.R., Kozlovskii M.P., Pylyuk I.V. Thermodynam-

ics of three-dimensional Ising-like systems in the higher non-Gaussian approximation: Calculational method

and dependence on microscopic parameters. Phys. Rev. B. 66, 134410-1 – 134410-18 (2002). Pylyuk I.V.

Three-dimensional Ising-like system in an external field. Microscopic approach to description of the critical

behaviour using the asymmetric ρ4 model. J. Magn. Magn. Mater. 305, 216-220 (2006). Kozlovskii M.P.,

Pylyuk I.V., Prytula O.O. Free energy and equation of state of Ising-like magnet near the critical point. Nucl.

Phys. B. 753[FS], 242-251 (2006). Kozlovskii M.P., Pylyuk I.V., Dobush O.A. The equation of state of a cell fluid

model in the supercritical region. Condens. Matter Phys. 21, 43502-1 – 43502-26 (2018).
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Пiзiо Орест Олександрович

Народився 30.01.1952 у м. Львовi. Канд. фiз.-мат.
наук (1980). Закiнчив iз вiдзнакою Львiвський
держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1973). Протягом 1973-
1980 рр. працював у Львiвському вiддiлi статист.
теорiї конденс. систем Iн-ту теорет. фiзики АН
УРСР, у перiод 1980–1990 рр. — у Львiвському вiд-
нi статист. фiзики Iн-ту теорет. фiзики АН УРСР
(вiд 1984 р— ст. наук. спiвр.). Протягом 1990–1997
рр. праював в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН
України у вiддiлi теорiї розчинiв на посадi ст. наук.
спiвр.Вiд 1993 р. працює в Iн-тi хiмiї Нацiонально-

го унiверситету Мексики (Мехiко) на посадi провiдного дослiдника.

Науковi iнтереси у сферi розвитку статистично-механiчних методiв опису
просторово-неоднорiдних рiдин, що включає методи iнтегральних рiвнянь,
функцiоналу густини та комп’ютерного моделювання. Цi дослiдження по-
кривають широкий спектр наукових проблем: опис просторово-однорiдних
i неоднорiдних iонних систем, дослiдження структури i фазових переходiв у
просторово-неоднорiдних асоцiативних рiдинах, полiдисперснi просторово
неоднорiднi рiдини, розвиток нових методiв опису рiдин у пористих середо-
вищах. Є автором та спiвавтором понад 250 наукових праць, низки оглядiв та
роздiлiв у колективних монографiях.

Пр.: A. Trokhymchuk, O. Pizio, M. Holovko, S. Sokolowski, Associative replica Ornstein-Zernike equations and

the structure of chemically reacting fluids in porous media, J. Chem. Phys., 106, 200, 1997. A. Kovalenko,

O. Pizio, The structure and adsorption of the four bonding sites model for associating fluids in disordered

porous media from replica Ornstein-Zernike integral equation theory, J. Chem. Phys., 108, 8651, 1998. L.

Pusztai, O. Pizio, S. Sokolowski, Comparison of interaction potentials of liquid water with respect to their

consistency with neutron diffraction data of pure heavy water, J. Chem. Phys., 129, 184103, 2008. O. Pizio,

S. Sokolowski, Advances in the Theoretical Description of Solid – Electrolyte Solution Interfaces, in: «Solid

State Electrochemistry», pp.73-123, vol. 2, editor V. Kharton, 2011, Wiley VCH. A. Patrykiejew, S. Sokolowski,

O. Pizio, «Statistical Surface Thermodynamics», Wiley VCH, 2016, pp.883-1253, in: vol. 6 Solid-Gas Interfaces

II, Surface and Interface Science (K. Wandelt, Editor).
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Полiщук Зиновiя Василiвна

Народилася 03.09.1971 р. у м. Львовi. Закiнчила
з вiдзнакою Львiвський держ. ун-т iм. I. Франка
(1993). Протягом 1993–1996 рр. працювала в Дро-
гобицькому держ. педагог. iн-тi (стажист-дослi-
дник). Навчалася в аспiрантурi Iн-ту фiзики кон-
денс. систем НАН України (1996–1999).

Науковi iнтереси у сферi теорiї iонно-молекуляр-
них систем, адсорбованих у невпорядкованих дi-
електричних та заряджених матрицях. Дослiдже-
но особливостi екранування iонно-дипольної мо-
делi в пористих середовищах.

Пр.: M.F. Holovko, Z. Polishchuk. The screening potentials of ion-dipole system adsorbed in ion-dipolar dis-

ordered matrices. – Condens. Matter Phys, 1999, vol.2(18), pp.267-272. М.Ф. Головко, З.В. Полiщук. До

статичної теорiї йонно-молекулярних систем, одсорбованих в дiелектричних та заряджених матрицях.

У кн.. «Фундаментальнi проблеми сучасної фiзики». Матерiали II Мiжнародного Смакулового симпозi-

уму. Тернопiль, 2000, с. 22-24.

Понедiлок Григорiй Володимирович

Народився 22.07.1954 р. у м. Норильську Красно-
ярського краю (Росiя). Кандидат фiз.-мат. наук
(1983), старшийнаук. спiвр. (1991). Закiнчивфiз. ф-
т Львiвського держ. ун-ту iм. I.Я. Франка (1976). У
перiод 1976–1979 рр. працював у Фiз.-мех. iн-тi АН
УРСР. Вiд 1979 р. працював у Львiвському вiддiлi
статист. теорiї конденс. систем Iн-ту теорет. фiзи-
ки АН УРСР, протягом 1980–1990 рр. — у Львiв-
ському вiд-нi статист. фiзики Iн-ту теорет. фiзи-
ки АНУРСР, у перiод 1990–1997 рр. — в Iн-тi фiзи-
ки конденс. систем НАНУкраїни у вiддiлi кванто-

вої статистики (вiд 1988 р. — ст. наук. спiвр.). Протягом 1991–1996 рр. — зав.
каф. фiзики конденс. систем Львiвського держ. ун-ту iм. I.Я. Франка (за су-
мiсн.). Вiд 1997 р. працює у Львiвськiй полiтехнiцi на кафедрi вищої матема-
тики (доц.), в Iн-тi прикладної математики та фундаментальних наук (вiд 2001
р. — заст. директора), на каф. iнж. матерiалознавства та прикл. фiзики (про-
тягом 2006–2007 рр. — зав. каф.), на каф. прикл. фiзики i наноматерiалознав-
ства (вiд 2010— доц.).

Науковi дослiдження стосуються теорiї конденсованих i структурно невпо-
рядкованих систем, а також методу функцiонального iнтегрування. Є авто-
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ром 84 наукових праць, 5 навч. посiбникiв, 2 патентiв України.

Пр.: Вакарчук И.А., Понедилок Г.В., Рудавский Ю.К. Теория жидких магнетиков. ТМФ т. 58, N3 445-460

(1984); Vakarchuk, I. A., Rudavskii, Y. K., Ponedilok, G. V, Free Energy of the Amorphous Ferromagnets with

Heisenberg Exchange Interaction and Liquid-Like Disorder. Phys. Stat. Sol. (b), vol. 128, 231-242 (1985);

Ponedilok, G. V., Savenko, V. P., Magnetization and Critical Temperature of the Structurally Disordered s-d

Model. Phys. Stat. Sol. (b), vol. 184, 433-444 (1994); Rudavskii Yu.K., Ponedilok G.V., Dorosh L.A. Electron

Density of states and spectrum of disordered s-d model. CMP, vol. 4, No. 1(25), p. 141-148 (2001); Понедiлок

Г.В., Ровенчак А.А. До iсторiї дослiджень iз теоретичної фiзики у Львiвськiй Полiтехнiцi. ЖФД, т. 21, №

1-2, 1003 (2017).

Портнягiн Дмитро Валерiйович

Народився 19.12.1977 р. у м. Львовi. Кандидат фiз.-
мат.наук (2009). Закiнчив iз вiдзнакоюЛьвiвський
держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1999). Вiд 2002 р. пра-
цює в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН України
у вiддiлах теорiї нерiвноважних процесiв та зго-
дом— теорiї м’якої речовини (вiд 2009 р. — мол.
наук. спiвр.).

Науковi працi зi сфери комп’ютерного моделюва-
ння процесiв переносу в гетерофазних середови-
щах, зокрема, процесiв переносу на межi роздiлу
електролiт-електрод, розвиненню турбулентностi

в потоцi в’язкого газу чи рiдини як утворенню iншої фази. Є автором 16 нау-
кових праць.

Лауреат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих уче-
них (2009).

Пр.: D.V. Portnyagin. The maximum and comparison principles for a system of two equations. Siberian Math.

J., 53:2 (2012), 291–300; D.V. Portnyagin. Schauder Estimates and Complete Regularity of the Solutions of an

Elliptic System. Math. Notes, 85:1 (2009), 82–89; D.V. Portnyagin. Computational modeling of discharge of a

lithium battery with a microporous carbon electrode. Russian Journal of Electrochemistry, 46:2 (2010), 144-

154; D.V. Portnyagin. Modeling of cycling of lithium battery with microporous carbon electrode. Condensed

Matter Physics, 11:4 (56) (2008), 669-680.
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Притула Орест Олегович

Народився 14.06.1979 р. у м. Львовi. Кандидат фiз.-
мат. наук (2007). Закiнчив фiз. ф-т Львiвського
нацiон. ун-ту iм. Iвана Франка (2001). Навчався
в аспiрантурi Iн-ту фiзики конденс. систем НАН
України (2001–2004). Протягом 2004–2010 рр. пра-
цював в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН Укра-
їни у вiддiлi статист. теорiї конденс. систем, зго-
дом— у вiддiлi квант.-статист. теорiї процесiв ка-
талiзу (вiд 2006 р. — наук. спiвр.). Проходив на-
укове стажування в Ун-тi Йогана Кеплера (Лiнц,
Австрiя, 2007–2008). Вiд 2010 р. працює в IT галу-

зi (пров. iнж. з автоматизацiї контролю якостi програмного забезпечення на
однiй iз провiдних IT фiрм Львова).

Науковi iнтереси пов’язанi з вивченням поведiнки тривимiрних спiнових мо-
делей у магнiтному полi з допомогою методу колективних змiнних, а також
динамiчної поведiнки бiнарних рiдких систем iз масовою асиметрiєю компо-
нент iз допомогою методiв комп’ютерного моделювання. Є автором 9 науко-
вих праць.

Голова ради молодих вчених Iн-ту фiзики конденс. систем НАН України
(2002–2010).

У 2006 р. став першим стипендiатом акад. НАН України I.Р. Юхновсько-
го. Стипендiат Президента України для молодих вчених (2009–2010), лауре-
ат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих учених
(2003). Нагороджений вiдзнакою НАН України «Талант, натхнення, праця»
(2009).

Пр.: M. P. Kozlovskii, I. V. Pylyuk, O. O. Prytula Microscopic description of the critical behavior of three-

dimensional Ising-like systems in an external field. Phys. Rev. B 2006, 73, 174406; M.P. Kozlovskii, I.V. Pylyuk

and O.O. Prytula Critical behaviour of a three- dimensional one-component magnet in strong and weak ex-

ternal fields at T > Tc . Physica A 2006, 369. p. 562-576; M.P. Kozlovskii, I.V. Pylyuk and O.O. Free energy and

equation of state of Ising-like magnet near the critical point. Nucl. Phys.B 2006, 753, p. 242-251; Pylyuk I.V.,

Kozlovskii M.P., Prytula O.O. Analytic Method of Calculating Thermodynamic Functions for Ising-Like System

in an External Field. Ferroelectrics 2005, v.317., p. 43-47; W. Fenz, I.M. Mryglod, O. Prytula, R. Folk, Concen-

tration and mass dependence of transport coefficients in binary mixtures with high mass-asymmetry, Phys.

Rev. E. 2009 vol. 80 p. 021202.
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Прiдун Iгор Генрiхович

Народився 20.01.1962 р. у м. Львовi. Закiнчив
Львiвський держ. ун-т iм. I.Я.Франка (1984).Про-
тягом 1984–1988 рр. працював у Львiвському вiд-
нi статист.фiзики Iн-ту теорет.фiзики АНУРСР у
вiддiлi квантової статистики, а згодом— у вiддiлi
статист. теорiї конденс. систем (iнж.).

Процикевич Iгор Андрiйович

Народився 08.02.1962 у м. Дрогобичi Львiвської
обл. Канд. фiз.-мат. наук (1989), старший наук.
спiвр. (1995). Закiнчив iз вiдзнакою Львiвський
держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1984). Навчався в аспi-
рантурi Iн-ту теорет. фiзики АН УРСР (1984–
1987). Вiд 1987 р. працював у Львiвському вiд-
нi статист. фiзики Iн-ту теоретичної фiзики АН
УРСР, вiд 1990 р. — в Iн-тi фiзики конденс. си-
стем НАН України (вiд 1994 р. — старший. наук.
спiвр., протягом 1995–1999 рр. — заст. директора з
заг. питань). Вiд 1999 р. — також директор Держ.

пiдпр. Наук.- телекомунiк. центр «Українська акад. та дослiдницька мережа»
IФКС НАН України.

Науковi дослiдження стосуються розвитку статистичної теорiї рiдин. Для
опису властивостей рiдин та розчинiв запропоновано низку моделей в рам-
ках мiкроскопiчної теорiї, що базується на рiвноправному врахуваннi усiх
взаємодiй мiж частинками, з врахуванням рiзних розмiрiв частинок та рi-
зних потенцiалiв взаємодiї мiж частинками. Для цих моделей знайдено ана-
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Деформационные аспекты структурных фазовых переходов в ян-теллеровских кристалах. Физика мно-
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рядкування та термiчної активацiї протонного переносу. Враховано квазiпо-
ляронний ефект, що є результатом протон-фононної взаємодiї. Є автором 16
наукових публiкацiй.

Пр.: Stasyuk I.V., Sizonenko Yu.V. Effective local anharmonic potentials in solids. A model approach. Con-

densed Matter Physics. 1995. No 5, p. 161-191; Stasyuk I.V., Sizonenko Yu.V., Stetsiv R.Ya. Electron states and

adiabatic potential of the hydrogen bond. Journal of Physical Studies, 1998, v.2, N4, p. 463-475; Stasyuk I.,

Sizonenko Yu., Hilczer B., Polomska M. Order-Disorder and Structural Relaxation Phenomena in Crystals with

Hydrogen Bonds. Ferroelectrics, 2000, vol. 239, p. 149-156; Stasyuk I., Sizonenko Yu., Hilczer B., Polomska M.

Structural relaxation and localization-delocalization phenomena in superionic crystals with hydrogen bonds.

Mol. Phys. Rep., 2000, vol. 27, p. 108-114; Stasyuk I.V., Stetsiv R.Ya., Sizonenko Yu.V. Dynamics of charge

transfer along hydrogen bond. Condens. Matter Phys. 2002. v. 5, № 4 P. 685-706.
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Скоробагатько Глiб Олександрович

Народився 12.08.1980 р. у м. Харковi. Кандидат
фiз.-мат. наук (2012). Закiнчив Харкiвський на-
цiон. ун-т iм. В.Н. Каразiна (2004). Навчався в
аспiрантурi Фiзико-техн. iн-ту низьких темпера-
тур iм. Б.I. Вєркiна НАН України (2004–2007).
Протягом 2007–2014 рр. працював у Фiзико-техн.
iн-тi низьких температур iм. Б.I. Вєркiна НАН
України (вiд 2009 р. — мол. наук. спiвр.). У перi-
од 2014–2016 рр. стажувався у Далемському центрi
складних квантових систем Вiльного ун-ту Берлi-
на (Нiмеччина). Вiд 2017 р. працює в Iн-тi фiзики

конденс. систем НАН України у вiддiлi квантової статистики на посадi на-
ук. спiвр. Вiд 2018 р. навчається в докторантурi Iн-ту фiзики конденс. систем
НАН України.

Науковi дослiдження стосуються теоретичної квантової мезоскопiчної фi-
зики, теорiї низьковимiрних сильнокорельованих квантових систем, теорiї
одно-електронних транзисторiв iз квантовими вiбрацiями, теорiї квантових
нано-електро- (та магнiто-)механiчних явищ в нано-електронних приладах,
теорiї квантових вимiрювань та квантового детектування станiв зарядових
кубiтiв i їх декогеренцiї. Є автором понад 10 наукових праць.

Лауреат премiї 13 Всеукраїнського конкурсу молодих вчених зi статистичної
фiзики та теорiї конденс. речовини (Львiв, 2013).

Пр.: Gleb A. Skorobagatko, Theory of interaction-dependent instability in quantum detection by means of

Luttinger liquid tunnel junction: a rigorous theorem, Phys. Rev. B V. 98, Iss.4, Pp. 045409-1 – 045409-20,

(2018). Gleb A. Skorobagatko, Resonant polaron-assisted tunneling of strongly interacting electrons through

single-level vibrating quantum dot, Phys. Rev. B, 2012, V. 85, Iss. 7, Pp. 075310-1 – 075310-8, (2012). Gleb

Skorobagatko, Anton Bruch, Silvia Viola Kusminskiy, Alessandro Romito Effect of interaction on quantum

limited detectors, Phys. Rev. B, V.95, Iss. 20, Pp. 205402-1 – 205402-11, (2017). G.A. Skorobagatko, I.V.

Krive, R.I. Shekhter, Polaronic effects in electron shuttling, Low Temp. Phys., V. 35, No. 12, Pp. 949-1 – 956-8,

(2009). G.A. Skorobagatko, I.V. Krive, Luttinger liquid and polaronic effects in electron transport through a

molecular transistor, Low Temp. Phys., V. 34, No. 10, Pp. 858-1 – 864-7, (2008).
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Скоробогатько Iгор Вiталiйович

Народився 20.10.1955 р. у м. Львовi. Закiнчив
Львiвський держ. ун-т iм. I.Я.Франка (1977). Про-
тягом 1978–1990 рр. працював у вiддiлi статист. те-
орiї конденс. систем та Львiвському вiд-нi статист.
фiзики Iн-ту теорет. фiзики АН УРСР. У перiод
1990–1992 рр. працював в Iн-тiфiзики конденс. си-
стемНАНУкраїни у вiддiлi теорiї металiв i сплавiв
на посадi пров. iнж. У 1992 р. виїхав на постiйне
проживання до США.

Науковi iнтереси зi сфери квантових рiдин, засто-
сування методики неперервних ланцюгових дро-

бiв у теорiї металiв та сплавiв.

Пр.: Vakarchuk I.A., Skorobogatko I.V. On the ground state theory of the quantum liquid solutions/ Preprint

ITP AS Ukr.SSR, ITP-80-55E, Kiev, 1980, 27 p. Вакарчук И.А., Скоробогатько И.В. К теории основного со-

стояния растворов квантових жидкостей. – Укр. физ. журн., 1981, т. 26, № 7, с. 1105-1111. Гурский З.А.,

Скоробогатько И.В. Непреривние операторние дроби в квантовой теории возмущений. Препринт ИТФ

АН УССР, ИТФ-86-103Р, Киев, 1986, 20 с.

Слободян Петро Михайлович

Народився 25.06.1949 р. у м. Львовi. Помер
01.04.1977 р. у м. Львовi. Канд. фiз.-мат. наук
(1976). Закiнчив музичну школу при Львiвськiй
консерваторiї iм. М. Лисенка (1966). Закiнчив iз
вiдзнакою Львiвський держ. ун-т iм. I.Я. Фран-
ка (1971). Навчався в аспiрантурi Львiвського
держ. ун-ту iм. I.Я. Франка на каф. теорет. фi-
зики (1971–1974). Протягом 1974–1977 працював
у Львiвському вiддiлi статист. теорiї конденс.
систем Iн-ту теоретичної фiзики АН УРСР на
посадi мол. наук. спiвр.

Науковi працi стосуються ролi короткосяжних електронних кореляцiй у ма-
гнетизмi зонних електронiв у сполуках iз перехiдними елементами. Розро-
блено дiаграмну технiку для функцiй Ґрiна на операторах Габарда. Проведе-
но аналiз ролi полярних станiв у обмiннiй теорiї феромагнетизму. Дослiдже-
но домiшковi електроннi стани та розраховано магнiтну сприйнятливiсть у
моделi Андерсона; описано ефекти електронного розсiяння на флюктуацiях
домiшкової зарядової густини.

Пр.: Слободян П.М., Стасюк И.В. Диаграммная техника для операторов Хаббарда. ТМФ,19, 423-428
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(1974). Слободян П.М., Стасюк I.В. Статистична сума для моделi Андерсона. Вiсник Львiвського унi-

верситету, сер.фiз., вип. 10, 8-12, (1975). Слободян П.М. Вiсник Львiвського унiверситету, сер.фiз., вип.

10, 12 (1975). Слободян П.М. Магнiтна сприйнятливiсть розбавлених сплавiв в моделi Андерсона.

Укр.фiз.журнал, 20, 1447 (1975). ПОЕЗIЇ (опублiковано посмертно): «Дзвiн», № 11. – Львiв, 1990. – С.19-

20; Дотик Вiтру. – Львiв, 1996. – 72 с.

Смерека Iрина Теодорiвна

Народилася 24.10.1968 р. у м. Львовi. Закiнчила з
вiдзнакою Львiвський держ. ун-т iм. Iвана Франка
(1990). Навчалася в аспiрантурi Iн-ту фiзики кон-
денс. систем НАН України (1991–1994).

Науковi iнтереси зi сфери квантових спiнових
ланцюжкiв i застосувань для теорiї сегнетоеле-
ктрикiв iз водневими зв’язками.

Пр.: Держко О.В., Смерека I.Т., Левицький Р.Р., Сороков С.I. Поздовжна кореляцiйна функцiя для однови-

мiрної моделi де Жена: короткочасовi розвинення i їх паде-апроксиманти. I. Київ, 1990, 48 с. (Препринт

/ АН УРСР, IТФ; IТФ-90-64У).

Сов’як Євген Миколайович

Народився 17.04.1955 р. у с. Iвана Франка Львiв-
ської обл. Помер 03.10.2009 р. у м. Бориславi Львiв-
ської обл. Кандидат фiз.-мат. наук (1984). Закiнчив
Львiвський держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1977). Про-
тягом 1978–1990 рр. працював у вiддiлi статист. те-
орiї конденс. систем та Львiвському вiд-нi статист.
фiзики Iн-ту теорет. фiзики АН УРСР. Вiд 1990
р. працював в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН
України у вiддiлi теорiї розчинiв на посадi ст. на-
ук. спiвр.

Науковi дослiдження стосувалися статистичного
опису просторово-обмежених систем частинок iз електростатичними, юка-
вiвськими та близькосяжними взаємодiями, а також розв’язку задачi Шре-
дiнґера для водневоподiбного атома у пiвпросторi. Є автором 46 наукових
праць.

Пр.: Сов’як Є.М. Екранованi потенцiали двофазних систем при врахуваннi впливу мiжфазної областi.

УФЖ, т.35, №2, 1990, с. 300-305. Kovalenko A.F., Sovyak E.N., Holovko M.F. On the Quantum Properies of
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Adsorbed Particles Within the Model of a Hydrogen Atom Near a Hard Wall. Int. J. Quant. Chem., v.41, №5,

(1992), p. 321–337. Є.М. Сов’як. Вплив електростатичних взаємодiй на йонну адсорбцiю на контактi роз-

чину електролiту з пористим середовищем. Журн. Фiз. Досл., 7 , № 3, 2003, c. 253–267. A.Trokhymchuk,

E.Sovyak, D.Henderson, D.T.Wasan. Apparent attraction between like-charged particles next to an oppositely-

charged surface. J. Mol. Liquids, 2003. M.F.Holovko, I.Y.Kravtsiv, E.M.Soviak. Spatially confined system inter-

acting with the Yukawa potential. Condensed Matter Physics, v. 12, No 2, 2009, pp. 137–150.

Соколовська Тетяна Георгiєвна

Народилася 07.06.1965 р. у м. Хабаровську (Росiя).
Померла 29.05.2009 р. у м. Ванкуверi (Канада).
Кандидат фiз.-мат. наук (1998). Закiнчила з вiд-
знакою фiзичний ф-т Львiвського держ. ун-ту
iм. I.Я. Франка (1987). Навчалася в аспiрантурi
Iн-ту хiмiї неводних розчинiв АН СРСР (Iваново,
1988–1992). Вiд 1993 р. працювала в Iн-тi фiзики
конденс. систем НАН України у вiддiлi теорiї
розчинiв (вiд 2003 р. — наук. спiвр.). Протягом
2004–2009 рр. проходила наукове стажування в
Ун-тi Британської Колумбiї (Канада).

Науковi працi пов’язанi з анiзотропними плинами, зокрема, застосуванням
методiв колективних змiнних та iнтегральних рiвнянь до вивчення фазових
переходiв з iзотропної в орiєнтацiйно-впорядковану фазу. Розвинутий пiдхiд
базується на орiєнтацiйно неоднорiдному рiвняннi Орнштейна-Цернiке, до-
повненому рiвнянням Ловета-Моу-Бафа-Вертхайма. Вперше отримано ана-
лiтичний розв’язок цього рiвняння в середньосферичному наближеннi, на
його основi проаналiзовано фазову поведiнку моделi класичного феромагне-
тика та моделiМайєра-Заупе нематогенного плину. Розвинута теорiя викори-
стана при дослiдженнi впливу невпорядкованих полiв на орiєнтацiйне впо-
рядкування в нематику, а також для дослiдження впливу зовнiшнiх полiв на
поверхневоiндуковане орiєнтацiйне впорядкування.Є авторкою 20 наукових
праць.

Пр.: T.G.Sokolovska. Phase diagram in a continuum model of the classical Heisenberg ferromagnet: mean

spherical approximation. – Physica A, 1997, 253, pp.459-472; M.F. Holovko, T.G.Sokolovska. Analytical solu-

tion of the Ornstein-Zernike equation with the mean spherical closure for a nematic phase. – J. Mol. Liq, 1999,

82, pp.161-181; T.G.Sokolovska, R.O.Sokolovskii, M.F. Holovko. Nematic model in the presence of a finite dis-

ordering field: Integral equation approach. – Phys. Rev. E, 2001, 64, 051710; T.G.Sokolovska, R.O.Sokolovskii,

G.N. Patey.Surface-induced ordering of nematics in an external field: The strong influence of tilted walls. –

Phys. Rev. Lett., 2004, 92, pp.185508-185511; T.G.Sokolovska, G.N. Patey. Wall-colloid interaction in nematic

solvents: external field effects. – J. Phys.:Condens Matter 2009, 21, pp. 245105-245109.
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Соколовський Руслан Олегович

Народився 29.11.1970 р. у м. Львовi. Кандидат фiз.-
мат. наук (1997). Закiнчив iз вiдзнакою Львiвський
держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1992). Протягом 1992–
2009 рр. працював в Iн-тi фiзики конденс. систем
НАН України у вiддiлах квантової статистики та
теорiї модельних спiнових систем (вiд 2001 р. —
наук. спiвр.). З початку 2000-их проходив науковi
стажування в Единбурзькому ун-тi (Велика Бри-
танiя) на ф-тi фiзики та в Ун-тi Британської Ко-
лумбiї (Ванкувер, Канада) на ф-тi хiмiї.

Науковi працi пов’язанi з вивченням магнетикiв
та магнiтних плинiв. Розвинуто кластерний пiдхiд, який дозволив узгодже-
но описати термодинамiку i релаксацiйну динамiку моделi Iзiнґа з рiвнова-
жним i нерiвноважним безладами замiщення. Дослiджено вплив магнiтної
пiдсистеми на розшарування сплаву iзiнґових магнетикiв i перехiд газ-рiдина
в магнiтному плинi. Розвинуто метод iнтегральних рiвнянь для анiзотро-
пних плинiв у присутностi зовнiшнiх полiв, що можуть iндукувати в систе-
мi рiзнi типи симетрiї. Дослiджено анiзотропнi ґратковi гази, в яких орiєн-
тацiйнi ступенi вiльностi моделювались iзiнґiвськими спiнами або плоско-
ротаторними спiнами з парною короткосяжною взаємодiєю феромагнiтно-
го типу. Запропоновано молекулярну теорiю нематикiв при наявностi по-
верхонь та зовнiшнiх полiв, дослiджено поведiнку колоїдiв у нематиках i об-
ґрунтовано фундаментальнi електростатичнi аналогiї в нематичних колоїдах.
Проведено комп’ютерне моделювання (Монте Карло симуляцiї i молекулярна
динамiка) рiзноманiтних систем. Є автором 27 наукових статей.

Стипендiат НАН України для молодих вчених (1998–1999).

Пр.: Sokolovskii R.O. Effect of an external magnetic field on the gas-liquid transition in the Ising spin fluid.

Phys. Rev. B 61, 36–39 (2000). Romano S., Sokolovskii R.O. Plane-rotator lattice gas in an external orienting

field. Phys. Rev. B 61, 11379–11390 (2000). Sokolovskii R.O., Thachuk M., Patey G.N. Tracer diffusion in

hard sphere fluids from molecular to hydrodynamic regimes. J. Chem. Phys. 125, 204502-10 (2006). Lee

J.S.J., Sokolovskii R.O., Berardi R., Zannoni C., Burnell E.E. Orientational order of solutes in liquid crystals: The

effect of distributed electric quadrupoles. Chem. Phys. Lett. 454, 56–60 (2008). Sokolovskii R.O., Burnell E.E.

Orientational order of near D3h solutes in nematic liquid crystals. II. Description via Gay–Berne model with

embedded quadrupoles. J. Chem. Phys. 130, 154507-6 (2009).
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Солов’ян Володимир Борисович

Народився 05.11.1953 р. у м. Львовi. Кандидат фiз.-
мат. наук (1989). Закiнчив Львiвський держ. ун-т
iм. I.Я. Франка (1977). Вiд 1978 р. працював у вiд-
дiлi статист. теорiї конденс. систем, Львiвському
вiд-нi статист. фiзики Iн-ту теорет. фiзики АН
УРСР, вiд 1990 р. — в Iн-тi фiзики конденс. си-
стемНАНУкраїни у вiддiлах теорiї металiв i спла-
вiв, комп’ютерного моделюв. багаточаст. систем та
статист. теорiї конденс. систем (вiд 1994 р. — ст.
наук. спiвр.).

Науковi iнтереси зi сфери дослiдження металi-
чних систем та систем з обмеженою кiлькiстю частинок (наносистем).

Пр.: Vavrukh M.V., Solovyan V.B., Vavrukh N.M., Reference System approach in The Electron Liquid Theory.

Phys. Stat. Sol. (b), 1994, vol. 177, p.361. N.A. Korynevskii, Solovyan V.B., Statistical Theory of Metal Nanopar-

ticles Formation. Lattice Gas Model Approximation. Physica B, 436, p.111-116, 2014.

Сороков Сергiй Iванович

Народився 23.01.1953 р. у м. Львовi. Кандидат фiз.-
мат. наук (1988). Закiнчив iз вiдзнакою Львiвський
держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1975). Протягом 1975-
1990 рр. працював вНДIматерiалiв.У перiод 1990-
2016 рр. працював в Iн-тi фiзики конденс. систем
НАН України у вiддiлi теорiї модельних спiнових
систем (вiд 1997 р. – ст. наук. спiвр.).

Науковi працi стосуються псевдоспiнових систем
iз конкуруючими взаємодiями, в яких можли-
вий стан спiнового або дипольного скла, зокрема,
сумiшей сегнето- i антисегнетоелектрикiв. Роз-

винуто метод кластерних розвинень для цих систем, дослiджено вплив
п’єзоелектричного зв’язку ґраткової i псевдоспiнової пiдсистем на термоди-
намiчнi характеристики цих сполук. Є автором 56 наукових праць.

Пр.: Sorokov S.I., Levitskii R.R., Vdovych A.S. Spin-glass model with essential short-range competing interac-
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ходи i явища бiстабiльностi в локально-ангармонiчних кристалах. Розробле-
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представляється класичною взаємодiючою пiдсистемою iонiв, молекул, а еле-
ктрод – як квантова пiдсистема, в структуру якого можуть iнтеркалюватися
iони з розчину або деiнтеркалюватися в розчин. Для такої системи, викори-
стовуючи метод нерiвноважного статистичного оператора Зубарєва, запро-
поновано статистичну теорiю цих процесiв iз врахуванням просторової нео-
днорiдностi та ефектiв пам’ятi. Є авторкою 20 наукових праць.

Стипендiатка Президента України для молодих вчених НАН України (2014–
2016), лауреатка Премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для мо-
лодих учених (2008, 2015).

Пр.: Костробiй П.П. Теоретичнi аспекти процесiв iнтеркаляцiїу системi «електролiт– електрод» / П.П.

Костробiй, Б.М. Маркович, Р.М. Токарчук, Ю.I. Черноморець, М.В. Токарчук // Фiзичнi процеси та їх

мiкроскопiчнi моделi в перiодичних неорганiчно/органiчних клатрах: Монографiя / Григорчак I.I. та

iн. – Львiв: Видавництво Растр-7, 2015. – Розд. 7. – С. 231-275. Sovyak E.M., Kurylyak I.J., Chernomorets

Yu.I., Tokarchuk M.V. Generalized equations for ionic and molecular transport in electrolyte solutions through

membrane structures. Taking electromagnetic processes into account. Ukr. J. Phys. 53, 819–829 (2008).

Kostrobij P.P., Markovych B.M., Chernomorets Yu.I., Tokarchuk R.M., Tokarchuk M.V. Statistical description of

electro-diffusion processes of ions intercalation in «electrolyte–electrode» system. Math. Model. Comput.

1, 178–194 (2014).
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Чернявський Олег Iванович

Народився 21.12.1966 р. у с. Мшанi Городоцько-
го р-ну Львiвської обл. Закiнчив Львiвський на-
цiон. ун-т iм. Iвана Франка (1990). Протягом 1991–
2002 рр. працював в Iн-тi фiзики конденс. систем
НАН України у вiддiлi теорiї модельних спiнових
систем на посадi iнж.Вiд 2012 р. працює в компанiї
«Технiка для бiзнесу».

Науковi дослiдження стосуються статистичної
механiки систем з резонансними взаємодiями.
Автор кiлькох наукових праць.

Пр.: Derzhko O., Levitskii R., Chernyavskii O., Equilibrium properties of the gas of atoms of which a part is

excited within cluster expansion method. – Condensed Matter Physics, 1995, 6, p. 35-48. O. I. Chernyavskii,

Ukr. Fiz. Zh. 41, 811 (1996) (in Ukrainian).

Чоба ВолодимирЮрiйович

Народився 18.06.1977 р. у м. Пустомитах Львiв-
ської обл. Закiнчив Держ. ун-т «Львiвська полiте-
хнiка» (1998). Протягом 1998–1999 рр. працював в
Iн-тiфiзики конденс. системНАНУкраїни в лабо-
раторiї iнформацiйних технологiй i комп’ютерних
мереж на посадi iнж. II кат. У 1999 р. переведений
у ДП Науково-телекомунiкацiйний центр «Укра-
їнська академiчна i дослiдницька мережа» IФКС
НАН України.

Займався науково-телекомунiкацiйною дiяльнi-
стю засобами комп’ютерної мережi iнтернет, забезпеченням модемного
зв’язку користувачiв з iнтернет-вузлом IФКС НАН України.
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Чушак Ярослав Григорович

Народився 15.07.1958 р. у м. Берестечку Волин-
ської обл. Кандидат фiз.-мат. наук (1989). Закiн-
чив iз вiдзнакою Львiвський держ. ун-т iм. I.Я.
Франка (1980). Вiд 1986 р. працював у Львiвсько-
му вiд-нi статист. фiзики IТФ АН УРСР та протя-
гом 1990–1999 рр. — в Iн-тi фiзики конденс. систем
НАН України у вiддiлi теорiї металiв i сплавiв (вiд
1997 р. — ст. наук. спiвр.) У 1999 р. виїхав на по-
стiйне проживання до США. Працював в Ун-тах
Мiчiгану та Айови (США), а також у приватних
комп’ютерних та технологiчних компанiях США.

Науковi дослiдження стосуються фононних спектрiв невпорядкованих спла-
вiв iз врахуванням кореляцiй ближнього порядку, спектрiв колективних збу-
джень у простих та бiнарних металiчних розплавах. Запропоновано пiдгiнну
схему визначення дисперсiї двох гiлок колективних збуджень у бiнарних рi-
динах, використовуючи данi комп’ютерного моделювання методом молеку-
лярної динамiки та рiвняння для функцiй пам’ятi в матричнiй формi. Дослi-
джено явище «швидкого звуку» в бiнарних розплавах iз великою рiзницею
мас компонент. Широко використовував моделювання методом молекуляр-
ної динамiки для дослiдження атомiстичної структури та динамiки простих i
складних рiдин. В США дослiджено плавлення та кристалiзацiю кластерiв та
наночастинок золота, Ni-Al, Se-Fe методами комп’ютерного моделювання.

Пр.: Gurskii, Z.A., Chushak, Ya.G. Lattice Dynamics of Binary Alloys. Physica Status Solidi (b) 157, 557-566

(1990); Yukhnovskii, I.R., Gurskii, Z.A., Chushak, Ya.G. Calculation of the Free Energy and the Pair Correlation

Functions of Disordered Binary Alloys by the Method of Collective Variables. Physica Status Solidi (b), 163,

107-118 (1991); Chushak, Ya., Bryk, T., Baumketner, A., Kahl, G., Hafner, J. Dynamical properties of liquid

binary alloys: A memory function study. Physics and Chemistry of Liquids. 32, 87-102 (1996); Chushak, Y.G.,

Bartell, L.S. Melting and freezing of gold nanoclusters. Journal of Physical Chemistry B, 105, 11605-11614

(2001); Anento, N., González, L.E., González, D.J., Chushak, Y., Baumketner, A. Viscoelastic model for the

dynamic structure factors of binary systems. Phys. Rev. E, 70, 041201:1-15 (2004).
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Шабат Iгор Омелянович

Народився 11.09.1954 р. у смт. Рудному Львiвської
обл. Закiнчив Львiвський держ. ун-т iм. I.Я.Фран-
ка (1981). Навчався в аспiрантурi Iн-ту теорети-
чної фiзики АН УРСР (1988–1991).Протягом 1991–
1994 рр. працював в Iн-тi фiзики конденс. систем
НАН України у вiддiлi квантової статистики на
посадi iнж.

Науковi iнтереси пов’язанi з вивченням сильно
скорельованих систем методом функцiй Ґрiна.

Пр.: G.V. Ponedilok, I.E. Shabat, On the density of electron states and magnetization of the crystalline narrow

band s-d model. – physica status solidi (b) 174 (1), 67-77 (1992).

Шаповал ДмитроЮрiйович

Народився 20.02.1990 р. у м. Львовi. Закiнчив фi-
зичний ф-т Львiвського нацiон. ун-ту iм. Iвана
Франка (2017). Навчається в аспiрантурi Iн-ту фi-
зики конденс. систем НАН України (вiд 2017).

Науковi дослiдження зi сфери рiвноважних
властивостей каталiтично-активованих реакцiй,
коагуляцiйно-дифузiйних процесiв та методiв
теоретико-польової ренормалiзацiйної групи для
аналiзу поведiнки магнетикiв.

Пр.: Dmytro Shapoval, Maxym Dudka, Xavier Durang, Malte Henkel. Crossover between diffusion-limited

and reaction-limited regimes in the coagulation-diffusion process J. Phys. A 51 (2018) 425002.

Швайка Андрiй Михайлович

Народився 08.11.1960 р. у м. Львовi. Доктор фiз.-
мат. наук (2011), старший науковий спiвробi-
тник (2000). Закiнчив Львiвський держ. ун-т iм.
I.Я. Франка (1982). У перiод 1982–1985 рр. працю-
вав у Фiз.-мех. iн-тi iм. Г.В. Карпенка АН УРСР
(iнж.). Протягом 1985–1990 рр. працював у НДЧ
Львiвського держ. ун-ту iм. I.Я.Франка на каф. те-
орет.фiзики (мол. наук. спiвр.). Вiд 1990 р. працює
в Iн-тiфiзики конденс. системНАНУкраїни у вiд-
дiлi квантової статистики (вiд 2011р. — пров.наук.
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спiвробiтник). Протягом 2012–2014 рр. працював (за сумiсн.) в Нацiон. ун-тi
«Львiвська полiтехнiка» на посадi проф.

Науковi дослiдження стосуються теоретичного опису багаточастинкової ди-
намiки та ефектiв непружного розсiяння у сильноскорельованих електрон-
них системах, зокрема, розвитку квантово-статистичних методiв сильного
зв’язку в теорiї динамiчного середнього поля для розрахунку багаточастин-
кових сприйнятливостей, оптичних спектрiв i спектрiв фотоелектронної емi-
сiї, перерiзiв резонансного непружного (комбiнацiйного) розсiяння свiтла та
x-променiв, у т.ч. для пояснення нерiвноважних часовороздiльних спектрiв
в експериментах нагнiтання/вимiр. Є автором 180 наукових праць, виховав 1
кандидата наук.

Заступник головного редактора журналу «Condensed Matter Physics», член
редколегiї журналу «Open Physics» («Central European Journal of Physics»).
Керiвник проектiв Фонду цивiльних дослiджень i розвитку США «Theoreti-
cal simulation of electronic Raman scattering near a metal-insulator transition»
(2002–2004) та «Inelastic light scattering in strongly correlated materials: resonant
inelastic X-ray scattering, nonresonant X-ray scattering in 2-d and X-ray scattering
in charge density wave systems» (2006–2008).

Лауреат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для видатних уче-
них (2015). Нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2019), Поче-
сною грамотою НАН України (2013),Ювiлейною почесною грамотою (до 100-
рiччя НАН України) (2018).

Пр.: Shvaika A.M. Dynamical susceptibilities in strong coupling approach. Physica C. 341–348, 177–178

(2000). Shvaika A.M. Dynamical mean-field theory of correlated hopping: A rigorous local approach. Phys.

Rev. B. 67, 075101: 1–12 (2003). Shvaika A.M., Vorobyov O., Freericks J.K., Devereaux T.P. Resonant enhance-

ment of inelastic light scattering in strongly correlated materials. Phys. Rev. Lett. 93, 137402: 1–4 (2004).

Devereaux T.P., Shvaika A.M., Wu K., Wohlfeld K., Jia C.J., Wang Y., Moritz B., Chaix L., Lee W.-S., Shen Z.-X., Ghir-

inghelli G., Braicovich L. Directly characterizing the relative strength and momentum dependence of electron-

phonon coupling using resonant inelastic x-ray scattering. Phys. Rev. X. 6, 041019: 1–12 (2016). Freericks J.K.,

Matveev O.P., Shen Wen, Shvaika A.M., Devereaux T.P. Theoretical description of pump/probe experiments

in electron-mediated charge-density-wave insulators. Phys. Scr. 92, 034007: 1–16 (2017). Matveev O.P.,

Shvaika A.M., Devereaux T.P., Freericks J.K. Stroboscopic tests for thermalization of electrons in pump/probe

experiments. Phys. Rev. Lett. 122, 247402: 1–6 (2019).
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Шмотолоха Володимир Iгорович

Народився 08.09.1986 р. у м. Львовi. Закiнчив
Львiвський нацiон. ун-т iм. Iвана Франка (2009).
Навчався в аспiрантурi Iн-ту фiзики конденс. си-
стем НАН України (2010–2013). Вiд 2013 р. пра-
цює в Iн-тiфiзики конденс. системНАНУкраїни у
вiддiлi теорiї розчинiв, а згодом— у вiддiлi теорiї
м’якої речовини (вiд 2015 р. — мол. наук. спiвр.).

Науковi iнтереси зi сфери дослiдження впливу
невпорядкованого пористого середовища на тер-
модинамiчнi властивостi iзотропних та анiзотро-
пних плинiв.Розвинено пiдходи на базi теорiї мас-

штабної частинки з вiдштовхувальним та притягальним потенцiалом парної
взаємодiї. Є автором 22 наукових праць.

Стипендiат НАН України для молодих вчених (2019–2021), лауреат премiї
Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для молодих учених (2012). Член
Львiвської системи дослiдникiв II рiвня (2019).

Пр.: M. Holovko, V. Shmotolokha, T. Patsahan., J. Mol. Liq. 189 (2014) 30-38. M. Holovko, T. Patsahan, V.

Shmotolokha., Condens. Matter. Phys, 18 (2015) 13607. M. Holovko, V. Shmotolokha, T. Patsahan., Springer

Proceedings in Physics 171 (2015) 3-30. M. Holovko, V. Shmotolokha., Ukr. J. Phys. 60 (2015) 770-781. M.

Holovko, V. Shmotolokha., Condens. Matter. Phys, 21 (2018) 13602.

Шовгенюк Михайло Васильович

Народився 22.09.1950 р. у с. Чорному Потоцi
Iвано-Франкiвської обл. Помер 25.07.2019 р. у
м. Львовi. Доктор фiз.-мат. наук (1994), профе-
сор (2010). Закiнчив iз вiдзнакоюЛьвiвський держ.
ун-т iм. I.Я.Франка (1975).Протягом 1975–1990 рр.
працював в Укр. НДI полiграфiчної промислово-
стi (пров. наук. спiвр.). Навчався в докторантурi
Iн-ту теорет.фiзикиАНУРСР (1990–1993).Протя-
гом 1993–2019 рр.працював в Iн-тiфiзики конденс.
систем НАН України у вiддiлi статист. теорiї кон-
денс. систем (вiд 1997— пров. наук. спiвр.). Про-

тягом 2000–2019 рр. працював (за сумiсн.) в Українськiй академiї друкарства
на посадi проф.

Науковi дослiдження стосувалися теоретичної моделi синтезу кольорового
зображення в колiрному просторi ICaS, кольороподiлу зображення на двi ко-
льоровi та чорну фарби, на основi чого створено нову технологiю кольоро-
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вого друку. Запропоновано новий метод виводу на екран дисплея зображен-
ня двома кольорами та бiлим свiтлом, в результатi якого досягається значна
економiя енергiї живлення кольорових субпiкселiв. Є автором 200 наукових
праць, 15 патентiв та 10 мiжнародних патентних заявок.Пiдготував 1 доктора
та 7 кандидатiв наук.

Лауреат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для видатних уче-
них (2013). НагородженийЮвiлейноюпочесною грамотою (до 100-рiччяНАН
України) (2018), Подякою НАН України (2019).

Пр.: Шовгенюк M.B., Козловський Ю.М. Самоподiбнiсть спряжених зображень при дробовому фур’є-

перетвореннi. Доп. НАН України, № 6, С 92-97 (2000); Shovgenyuk M. V., Krokhmalskii T.Ye., Kozlovskii M.P.

Binary phase elements: optical and statistical properties. Ukr. J. Phys. Opt., V2, № 1, 1-20, (2001); Шовгенюк

М.В., Крик М.Р. Аналiтичний розв’язок рiвнянь автотипного синтезу зображення в колiрному просторi

ICaS. Доп. НАН України, № 11, 81-86 (2012); Kovalskiy B. M., Zanko N. V., Pysanchyn N. S., Shovgenyuk M.

V. Research colorimetric parame-ters prints according to standard ISO 12647-2:2013. Sc. and Ed. New Di-

men., 73, 111-115 (2015); WO2019UA74467. Способ разделения цветов цифрового изображения. Заяви-

тель ИФКС НАН Украины. Авторы: Шовгенюк М.В., Семенив М.Р., Ковальский Б.М. и др. Публикация

18.04.2019.

Шпитко Володимир Євгенович

Народився 30.04.1966 р. у м. Львовi. Помер
22.03.2001 р. у м. Львовi. Кандидат фiз.-мат. наук
(1997). Закiнчив iз вiдзнакою Львiвський держ.
ун-т iм. I.Я. Франка (1988). Протягом 1988–2001 рр.
працював в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН
України у вiддiлi теорiї металiв та сплавiв (мол.
наук. спiвр.).

Науковi працi стосуються релятивiстичної теорiї
прямих взаємодiй мiж частинками, в т.ч. однови-
мiрних квантово-механiчних моделей двочастин-
кової взаємодiї у фронтальнiй формi динамiки,

гармонiчного потенцiалу у випадку N частинок, квантово-механiчних моде-
лей взаємодiй з теоретико-польовою iнтерпретацiєю. Спiльно з Ю. Дареви-
чем займався вивченням квантових хвильових рiвнянь для скалярно-спiнор-
ної системи в рамках квантової теорiї поля, для якої отримано нову точно
розв’язувану релятивiстичну модель. Є автором 17 наукових праць.

Пр.: Shpytko V. Exactly integrable model of N-body system in the two-dimensional variant of the front form

of dynamics. Acta Phys. Pol. B27, 2057-2070 (1996). Tretyak V., Shpytko V. On the relativistic mass spectra

of the two-particle system. J. Nonlin. Math. Phys. 4, 161-167 (1997). Tretyak V., Shpytko V. Time-asymmetric

Fokker-type action and relativistic wave equation. J. Phys. A 33, 5719-5738 (2000). Shpytko V., Darewych J.
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Exact spinor-scalar bound states in a QFT with scalar interaction. Phys. Rev. D 64, 045012 (2001). Duviryak

A., Shpytko V. Relativistic two-particle mass spectra for time-asymmetric Fokker action. Rep. Math. Phys. 48,

219-226 (2001).

Шпот Микола Адрiанович

Народився 02.08.1960 р. у м.Львовi.Кандидат фiз.-
мат. наук (1990), старший наук. спiвр. (2003). За-
кiнчив iз вiдзнакою Львiвський держ. ун-т iм. I.Я.
Франка (1982). Навчався в аспiрантурi Iн-ту тео-
рет. фiзики АН УРСР (1982–1985). Вiд 1985 р. пра-
цював у Львiвському вiд-нi статист. фiзики IТФ
АН УРСР. Вiд 1990 р. працює в Iн-тi фiзики кон-
денс. систем НАН України у вiддiлi статист. тео-
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стем НАН України (2013–2016).
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ун-тi на кафедрi нелiнiйної оптики (наук. спiвр.).
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2013 р. — пров. наук. спiвр.).

Науковi дослiдження зi сфери моделювання дина-
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due to weak domain wall pinning in RbH2PO4 , Phys.Rev B, 65, 134102 – 134107 (2002). A. Kityk, Ya. Shchur,

A. Zadorozhna, I. Trach, I. Girnyk, I. Martynyuk-Lototska and O.Vlokh, Pressure induced ferroelastic instability
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Лауреат премiй АН УРСР iм. М.М. Крилова (1986) та НАН України iм. М.М.
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Ужгородського нацiональних ун-тiв. Дiйсний член НТШ (1995). Герой Украї-
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го V (2002) та IV (2009) ступенiв, Свободи (2016). Почесний громадянин мiст
Львова та Кременця.
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Фазовые переходы второго рода в методе коллективных переменных (К.: Наук. думка, 1985, 223 с.);

Квантово-статистическая теория неупорядоченных систем (К.: Наук. думка, 1991 287 стор.; зi спiвавт.);

Основи квантової механiки (К.: Либiдь,1995; 2002 з доп., 390 с.); Мiкроскопiчна теорiя фазових пере-

ходiв у тривимiрних системах (Львiв: Євросвiт, 2001, 588 с., зi спiвавт.), Вибранi працi: (Львiв: В-во

Львiвської полiтехнiки). Фiзика (2005, 856 с.); Економiка (2005, 863 с.), Полiтика (2010, 565 с.).

Янко Олексiй Тарасович

Народився 03.11.1974 р. у с. ВеринiМиколаївського
р-ну Львiвської обл. Закiнчив Держ. ун-т «Львiв-
ська полiтехнiка» (1996). Протягом 1997–1999 рр.
працював в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН
України в лабораторiї iнформацiйних технологiй i
комп’ютерних мереж на посадi iнж. I кат. У 1999 р.
переведений в ДП Науково-телекомунiкацiйний
центр «Українська академiчна i дослiдницька ме-
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Займався забезпеченням науково-телекомунiка-
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ЯремкоЮрiй Григорович

Народився 31.08.1961 р. у с. Жвирцi Сокальського
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старший наук. спiвр. (2007). Закiнчив Львiвський
держ. ун-т iм. I.Я.Франка (1983). Вiд 1988 р. працює
у Львiвському вiд-нi статист. фiзики Iн-ту теоре-
тичної фiзики АН УРСР, вiд 1990 р. — в Iн-тi фi-
зики конденс. систем НАНУкраїни у вiддiлах тео-
рiї релятивiстичних систем, комп’ютерного моде-
лювання багаточастинкових систем (вiд 2017 р. —
пров. наук. спiвр.).

Науковi працi з класичної та квантової теорiї поля (в контекстi реакцiї ви-
промiнювання), релятивiстичної теорiї прямих взаємодiй, теорiї динамiчних
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систем, методiв утримання заряджених та нейтральних частинок в електро-
магнiтних полях спецiальної конфiгурацiї та пов’язаної з цим спектроскопiї
високої роздiльної здатностi. Є автором 80 наук. праць.

Вiдповiдальний секретар редколегiї Фiзичного збiрника НТШ, член редколе-
гiї Electronic Journal of Theoretical Physics.

Лауреат премiї Львiвської облдержадмiнiстрацiї та облради для видатних уче-
них (2017).НагородженийЮвiлейноюпочесною грамотою (до 100-рiччяНАН
України) (2018).

Пр.: Tretyak V., Yaremko Yu. Radiation Reaction in Classical Field Theory (Basics, Concepts, Methods). LAP

Lambert Academic Publishing, Saarbrüken, 2012, 1998, 423 p. Yaremko Yu., Przybylska M., Maciejewski A.J.

Relativistic quantum mechanics of a spin-1/2 charge in a Penning trap. Int. J. Mass Spectrom. 422, 13-26

(2017). Yaremko Yu., Przybylska M., Maciejewski A.J. Penning trap with an inclined magnetic field. Chaos 26,

No 8, 083118 (2016). Yaremko Yu., Przybylska M., Maciejewski A.J. Dynamics of a relativistic charge in the

Penning trap. Chaos 25, No 5. 053102 (2015). Yaremko Yu. Exact solution to the Landau-Lifshitz equation in

a constant electromagnetic field. J.Math.Phys. 54, No 9. 092901 (2013).

Яремчук Дмитро Любомирович

Народився 09.04.1994 р. у м. Львовi. Закiнчив
Львiвський нацiон. ун-т iменi IванаФранка (2017).
Навчається в аспiрантурi Iн-ту фiзики конденс.
систем НАН України (вiд 2017).

Науковi iнтереси: теорiя та моделювання полiме-
рiв i фунцiональних матерiалiв.

Яхнич Олександр Валерiйович

Народився 07.05.1973 р. у м. Львовi. Закiнчив
Держ. ун-т «Львiвська полiтехнiка» (1996). Протя-
гом 1995–1997рр.працював в Iн-тiфiзики конденс.
систем НАН України в лабораторiї iнформацiй-
них технологiй i комп’ютерних мереж на посадi
iнж. II кат.

Займався адмiнiструванням серверiв та маршру-
тизаторiв мережi IФКС/УАРНет.
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Коломiєць В.О.
Числовi розрахунки тривимiрної моделi Iзiнга в методi колективних
змiнних.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, ЛДУ iм. I.Я. Франка.

Мохняк С.М.
Деформацiйнi ефекти в халькогенiдах ртутi.
01.04.07 – фiзика твердого тiла, ЛДУ iм. I.Я. Франка.

1984 Коцур С.С.
Теорiя iндукованої електричним полем оптичної активностi дiелектри-
чних кристалiв.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, IТФ АН УРСР.

ГоловачЮ.В.
Дослiдження фазового переходу в системi з n-компонентним виродже-
ним параметром порядку.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, IТФ АН УРСР.

1985 Сов’як Є.М.
Вiльна енергiя i функцiї розподiлу частинок просторово-неоднорiдної
iонно-молекулярної системи.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, IТФ АН УРСР.

1986 Токарчук М.В.
Дослiдження кiнетичних коефiцiєнтiв переносу в iонно-молекулярних
системах.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, IТФ АН УРСР.

1987 Крохмальський Т.Є.
Електроннi кореляцiї та багаточастинковi взаємодiї в металах.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, КДУ iм. Т.Г. Шевченка.
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Трохимчук А.Д.
До статистичної теорiї рiвноважних властивостей густих iонних i
iонно-дипольних систем.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, IТФ АН УРСР.

КалюжнийЮ.В.
Атом-атомнийпiдхiд в статистичнiй теорiї iонно-молекулярних систем.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, ОДУ iм. I.I.Мечникова.

1988 Держко О.В.
Статистична теорiя частково збуджених систем.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, ОДУ iм. I.I.Мечникова.

Iдзик I.М.
Дослiдження критичної точки рiдина-газ методом колективних змiн-
них.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, ОДУ iм. I.I.Мечникова.

Сороков С.I.
Динамiка i термодинамiчнi властивостi квазiспiнових систем. Кластер-
не наближення.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, ОДУ iм. I.I.Мечникова.

Мриглод I.М.
Застосування методу наближеного перетворення ренормгрупи до до-
слiдження критичної поведiнки n-компонентної моделi структурного
фазового переходу.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, КДУ iм. Т.Г.Шевченка.

Пацаган О.В.
Застосування методу колективних змiнних до опису фазового переходу
II роду в бiнарних системах.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, КДУ iм. Т.Г.Шевченка.

1989 Марголич I.Ф.
Дослiдження двокомпонентних структурно невпорядкованих магнети-
кiв.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, IТФ АН УРСР.

Процикевич I.А.
Врахування несиметричних ефектiв у статистичнiй теорiї рiвноважних
властивостей густих iонних та iонно-молекулярних систем.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, IТФ АН УРСР.

Солов’ян В.Б.
Базисний пiдхiд до опису багаточастинкових систем iз локалiзованими
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станами.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, IТФ АН УРСР.

Чушак Я.Г.
Дослiдження методом колективних змiнних впливу коливань гратки на
термодинамiчнi властивостi бiнарних сплавiв.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, IТФ АН УРСР.

1990 Шпот М.А.
Дослiдження фазового переходу в просторово невпорядкованих систе-
мах.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, КДУ iм. Т.Г. Шевченка.

Омелян I.П.
Коефiцiєнти переносу i кореляцiйнi функцiї в густих газах i рiдинах.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, ОДУ iм. I.I. Мечникова.

1992 Пилюк I.В.
Розрахунок термодинамiчних функцiй тривимiрної моделi Iзiнга та до-
слiдження їх залежностi вiд мiкроскопiчних параметрiв системи.
01.04.07 – фiзика твердого тiла, ЛДУ iм. I. Франка.

Глушак П.А.
Дослiдження рiвноважних властивостей надтекучого гелiю-4 при низь-
ких температурах.
01.04.02 – теоретична фiзика, ЛДУ iм. I. Франка.

Iванкiв О.Л.
Термодинамiка та оптичнi властивостi квазiодновимiрних систем з во-
дневими зв’язками.
01.04.02 – теоретична фiзика, ЛДУ iм. I. Франка.

Дувiряк А.А.
Класичний гамiльтонiв опис системи частинок у рiзноманiтних формах
релятивiстської динамiки i його просторово-часова iнтерпретацiя.
01.04.02 – теоретична фiзика, Iн-т фiзики високих енергiй, Протвино,
Росiя.

1993 Коваленко А.Ф.
Квантовi властивостi водневоподiбних частинок поблизу неметалiчних
поверхонь.
01.04.02 – теоретична фiзика, ЛДУ iм. I. Франка.

1994 Iльницький Я.М.
Метод колективних змiнних i ε-розклад.
01.04.02 – теоретична фiзика, ЛДУ iм. I. Франка.
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Брик Т.М.
Новий метод дослiдження електронної структури металiв,що грунтує-
ться на формалiзмi повнiстю ортогоналiзованих плоских хвиль.
01.04.02 – теоретична фiзика, ЛДУ iм. I.Франка.

Стецiв Р.Я.
Електроннi стани i оптичнi ефекти у кристалах з водневими зв’язками
типу KH2PO4.
01.04.07 – фiзика твердого тiла, ЛДУ iм. I.Франка.

1995 Швайка А.М.
Дослiдження моделi з локальним ангармонiзмом у теорiї високотемпе-
ратурних надпровiдникiв.
01.04.02 – теоретична фiзика, ЛДУ iм. I.Франка.

1996 ЯремкоЮ.Г.
Змiннi центра мас у релятивiстичнiй лагранжевiй механiцi системи
прямо взаємодiючих частинок.
01.04.02 – теоретична фiзика, ЛДУ iм. I.Франка.

ДудаЮ.Я.
Молекулярнi моделi асоцiативних рiдин. Аналiтичнi та чисельнi дослi-
дження рiвноважних властивостей.
01.04.14 – теплофiзика та молекулярна фiзика, IФКС НАН України.

Вакарiн Е.В.
Вплив асоцiативних ефектiв на поверхневi властивостiмодельнихфлю-
їдних систем.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

1997 Iгнатюк В.В.
Дослiдження нелiнiйних флуктуацiй у простих та iонних рiдинах при
узгодженому описi кiнетики та гiдродинамiки.
01.04.14 – теплофiзика та молекулярна фiзика, IФКС НАН України.

Кобрин О.Є.
До теорiї кiнетичних рiвнянь систем взаємодiючих частинок у методi
нерiвноважного статистичного оператора.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Соколовський Р.О.
Дослiдження невпорядкованих iзiнгiвських моделей у кластерному на-
ближеннi.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Усатенко З.Є.
Розрахунок термодинамiчних функцiй класичного магнетика з n-
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компонентним параметром порядку поблизу точки фазового переходу.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

ХохловЮ.М.
Мiкроскопiчна теорiя бiнарних сплавiв з врахуванням статичних змi-
щень атомiв.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Шпитко В.Є.
Квантово-механiчнi моделi релятивiстичної прямої взаємодiї системи
N тiл у фронтальнiй формi динамiки.
01.04.02 – теоретична фiзика, ЛДУ iм. I. Франка.

1998 Моїна А.П.
Вплив зовнiшнього тиску на фазовий перехiд i фiзичнi властивостi се-
гнетоактивних кристалiв сiм’ї KH2PO4.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Соколовська Т.Г.
Застосування методiв колективних змiнних та iнтегральних рiвнянь у
статистичнiй теорiї анiзотропних флюїдiв.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

1999 Павленко Н.I.
Фазовiпереходи та орiєнтацiйно-тунельна динамiка в суперiонних кри-
сталах з водневими зв’язками.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Желем Р.I.
Статистичний опис процесiв переносу в розчинах електролiтiв у
просторово-неоднорiдних умовах.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Верхоляк Т.М.
Вплив безладу та взаємодiй рiзних типiв на термодинамiчнi та динамi-
чнi властивостi модельних спiнових систем.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Баумкетнер А.Б.
Дослiдження динамiчних властивостей бiнарних сумiшей шляхом по-
єднання методiв аналiтичної теорiї та комп’ютерного моделювання.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2000 Данилiв О.Д.
Термодинамiка двопiдграткової псевдоспiн-електронної моделi в теорiї
сильнокорельованих електронних систем.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.
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2002 Капко В.I.
Врахування асоцiативних взаємодiй в теорiї розчинiв електролiтiв.Ме-
тод iнтегральних рiвнянь для кореляцiйних функцiй розподiлу.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Табунщик К.В.
Електроннi стани та фазовi переходи у псевдоспiн-електроннiй моделi
з сильною локальною взаємодiєю в теорiї ангармонiчних систем.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Баран О.Р.
Кластерний пiдхiд в дослiдженнi псевдоспiнових моделей.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Забуранний О.В.
Статистична механiка магнiтних ланцюжкiв з регулярною неоднорiднi-
стю i випадковим безладом.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2003 Дудка М.Л.
Критична поведiнка магнетикiв з випадковою анiзотропiєю.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Назаренко А.В.
Редукцiя ступенiв вiльности у релятивiстичнiй гамiльтоновiй динамiцi.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2004 КозловськийЮ.М.
Теоретичнi основи формування та аналiзу зображень в областi дробо-
вого фур’є-перетворення.
01.04.05 – оптика, лазерна фiзика, Iн-т фiзичної оптики МОН України.

Блавацька В.Б.
Вплив протяжних домiшок на закони скейлiнгу для магнетикiв та полi-
мерiв.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Мельник Р.С.
Опис неунiверсальних критичних характеристик бiнарної симетричної
сумiшi на мiкроскопiчному рiвнi.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2005 Лiсний Б.М.
Термодинамiка протонної моделi кристалiв сiм’ї KH2PO4 з тунелюван-
ням i п’єзоелектричною взаємодiєю.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.
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Пацаган Т.М.
Статистико-механiчне моделювання впливу пористих середовищ на
властивостi рiдин.
01.04.24 – фiзика колоїдних систем, IФКС НАН України.

Величко О.В.
Дослiдження польових ефектiв у локально ангармонiчних та сегнето-
електричних системах iз переходами лад-безлад.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Мисакович Т.С. Дослiдження фазових переходiв та комбiнацiйного
розсiяння в локально-агармонiчних системах iз сильними електронни-
ми кореляцiями.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2006 Дручок М.Ю.
Статистичне моделювання ефектiв iонної асоцiацiї та катiонного гiдро-
лiзу в колоїдно-електролiтичних розчинах.
01.04.24 – фiзика колоїдних систем, IФКС НАН України.

2007 Притула О.О.
Вплив зовнiшнього магнiтного поля на критичну поведiнку тривимiр-
ного iзингоподiбного магнетика.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2008 Гера О.Б.
Термодинамiка та енергетичний спектр асиметричної моделi Хаббарда:
ефекти розсiяння у пiдходi динамiчного середнього поля.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Глушак С.П.
Вплив полiдисперсностi на фазову поведiнку колоїдних та полiмерних
систем.
01.04.24 – фiзика колоїдних систем, IФКС НАН України.

2009 Воробйов О.А.
Кореляцiйнi ефекти у квазiодновимiрних iонних (протонних) провiд-
никах.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Капiкранян О.Є.
Вплив безладу на низькотемпературну поведiнку двовимiрних спiно-
вих моделей iз неперервною симетрiєю.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Мриглод О.I.
Компоненти iнформацiйної системи пiдтримки рiшень для наукових
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перiодичних видань.
05.13.06 – iнформацiйнi технологiї,НУ «Львiвська полiтехнiка».

Портнягiн Д.В.
Принцип максимуму та регулярнiсть розв’язкiв квазiлiнiйних недiаго-
нальних параболiчних систем.
01.01.02 – диференцiальнi рiвняння, Харкiвський ун-т iм. В.Н. Каразiна.

2010 Вдович А.С.
Термодинамiка та динамiчнi властивостi водневозв’язаних сегнето-
активних матерiалiв iз конкуруючими короткосяжними взаємодiями.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2011 Андрусик А.Я.
Термодинамiчнi i динамiчнi властивостi сегнетоактивних сполук iз дво-
ямним асиметричним потенцiалом.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Пальчиков В.В.
Ефекти безмасштабностi та тiсного свiту в складних мережах.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Дiдух Л.А.
Створення iнформацiйної технологiї захисту цiнних паперiв на основi
кодуючих структур Адамара.
05.13.06 – iнформацiйнi технологiї, Українська академiя друкарства.

2012 Гуменюк Й.А.
Процеси переносу в густих газових сумiшах: узгоджений опис кiнетики
та гiдродинамiки.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Максименко М.В.
Ефекти локалiзованих станiв у низькотемпературних властивостях
квантових граткових систем.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Матвєєв О.П.
Дослiдження непружного розсiяння свiтла в сильноскорельованих си-
стемах в методi динамiчного середнього поля.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2013 Бзовська I.С.
Моделювання процесiв гетерогенного каталiзу на прикладi реакцiї оки-
слення монооксиду вуглецю.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.
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Кравцiв I.Я.
Ефекти флуктуацiй i просторового обмеження в теорiї простих та анi-
зотропних плинiв.
01.04.24 – фiзика колоїдних систем, IФКС НАН України.

Романiк Р.В.
Узагальнене рiвняння стану тривимiрної iзiнгоподiбної моделi в крити-
чнiй областi.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2014 Маркiв Б.Б.
Статистичний опис лiнiйних та нелiнiйних процесiв у густих газах та
рiдинах методом нерiвноважного статистичного оператора Зубарєва.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2016 Гайдукiвська Х.А.
Полiмери в анiзотропному середовищi: унiверсальнi властивостi.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Красницька М.Б.
Фазовi переходи на складних мережах.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2017 Краснов В.О.
Термодинамiка та енергетичнi спектри граткових бозе-фермi систем iз
сильними кореляцiями.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Крупнiцька О.М.
Фрустрованi квантовi антиферомагнетики Гайзенберга. Поблизу пара-
дигми локалiзованих магнонiв.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2019 Балiга В.Я.
Ефекти фрустрацiй у квантових антиферомагнетиках Гайзенберга на
двошарових ґратках.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

Гвоздь Т.В.
Статистико-механiчний опис фазової поведiнки полiдисперсних коло-
їдних i полiмерних систем в об’ємi та у пористому середовищi.
01.04.24 – фiзика колоїдних систем, IФКС НАН України.

Добуш О.А.
Рiвняння стану комiркової моделi плину.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.
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1981 Вакарчук I.О.
Мiкроскопiчна теорiя бозе-рiдини.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, IТФ АН УРСР.

Головко М.Ф. Статистична теорiя змiшаних iонно-молекулярних си-
стем.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, IТФ АН УРСР.

1985 Стасюк I.В.
Теорiя iндукованих зовнiшнiми полями ефектiв у кристалах зi стру-
ктурними фазовими переходами.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, IТФ АН УРСР.

Ґайда Р.П.
Релятивiстська класична теорiяпрямих взаємодiйчастинок у тривимiр-
ному формулюваннi.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, Iн-т фiзики АН БРСР
(Мiнськ).

1986 Гурський З.О.
Метод псевдопотенцiалiв у теорiї металiв i сплавiв.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, МДУ iм. М.В. Ломоносова
(Москва).

РудавськийЮ.К.
Статистична теорiя регулярних i структурно невпорядкованих систем
у методi функцiонального iнтегрування.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, ОIЯД (Дубна).

1989 Козловський М.П.
Термодинамiка фазового переходу тривимiрної моделi Iзiнга в методi
колективних змiнних.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, IТФ АН УРСР.

1990 Левицький Р.Р.
Статистична теорiя псевдоспiнових систем iз базисним врахуванням
короткодiючих взаємодiй.
01.04.02 – теоретична i математична фiзика, IТФ АН УРСР.

1994 Токарчук М.В.
Узгоджений опис кiнетики i гiдродинамiки систем взаємодiючих части-
нок у методi нерiвноважного статистичного оператора.
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01.04.02 – теоретична фiзика, 01.04.14 – теплофiзика та молекулярна фi-
зика, КНУ iм. Т.Г.Шевченка.

Шовгенюк М.В.
Теорiя формування зображення в растрових системах.
01.04.05 – оптика, Iн-т фiзичної оптики МОН України.

1996 Третяк В.I.
Iнтеграли дiї типу Фоккера та форми релятивiстичної лагранжевої ди-
намiки.
01.04.02 – теоретична фiзика, ЛДУ iм. I. Франка.

1997 Кориневський М.А.
Теорiя сегнетоелектричногофазового перетворення в системах взаємо-
дiючих кластерiв.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

1998 ГоловачЮ.В.
Критичнi явища в анiзотропних моделях статистичної фiзики: магне-
тики, полiмери.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2000 Мриглод I.М.
Статистична теорiя колективних збуджень у рiдинах: пiдхiд узагальне-
них колективних мод.
01.04.02 – теоретична фiзика, ЛНУ iменi Iвана Франка.

КалюжнийЮ.В.
Рiвноважна статистична теорiя складних та асоцiйованих рiдин в атом-
атомному пiдходi.
01.04.02 – теоретична фiзика, 01.04.24 – фiзика колоїдних систем, IФКС
НАН України.

2004 Держко О.В.
Ефекти анiзотропiї, регулярної неоднорiдностi i випадкового безладу у
низьковимiрних спiнових моделях.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2005 Брик Т.М.
Мiкроскопiчна теорiя кiнетичних колективних збуджень та їх проявiв
у динамiцi простих та бiнарних рiдин.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2007 Трохимчук А.Д.
Структурнi взаємодiї в колоїдних дисперсних середовищах:
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статистико-механiчний пiдхiд.
01.04.24 – фiзика колоїдних систем, IФКС НАН України.

2008 Пацаган О.В.
Статистична теорiя багатокомпонентних сумiшей: фазовi переходи i
критична поведiнка.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2009 Пилюк I.В.
Мiкроскопiчний опис критичної поведiнки тривимiрних iзингоподi-
бних систем з використанням негаусових розподiлiв флуктуацiй.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2010 Iльницький Я.М.
Фазовi перетворення в полiмерах та рiдких кристалах: комп’ютерне мо-
делювання на рiзних просторово-часових масштабах.
01.04.24 – фiзика колоїдних систем, IФКС НАН України.

Омелян I.П.
Статистико-механiчне моделювання властивостей полярних i магнi-
тних рiдин.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2011 Швайка А.М.
Багаточастинкова динамiка та ефекти непружного розсiяння у сильно-
скорельованих електронних системах.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2012 Щур Я.Й.
Динамiка кристалiчної гратки та доменних стiнок кристалiв типу
KH2PO4 та A2BX4.
01.04.07 – фiзика твердого тiла, IФКС НАН України.

2014 Блавацька В.Б.
Конформацiйнi властивостi складних полiмерiв: аналiтичнi та чисельнi
пiдходи.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2015 ЯремкоЮ.Г.
Реакцiя випромiнювання та перенормування у класичнiй теорiї поля:
теоретико-груповий пiдхiд.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.



374 · ДОКТОРСЬКI ДИСЕРТАЦIЇ

2017 Дувiряк А.А.
Лаґранжiани з часовою нелокальнiстю i релятивiстична квантова зада-
ча кiлькох тiл.
01.04.02 – теоретична фiзика, IФКС НАН України.

2018 Баумкетнер А.Б.
Новi аспекти згортання та агрегацiї бiлкiв: теорiя та комп’ютерне моде-
лювання.
01.04.24 – фiзика колоїдних систем, IФКС НАН України.



Органiзованi конференцiї

Iнститут має давнi традицiї органiзацiї конференцiй. Зразу пiсля свого утво-
рення вiддiл СТеКС IТФ АН УРСР став мiсцем органiзацiї робочих нарад зi
статистичної фiзики. Впродовж 1970–1982 рокiв тут було органiзовано i про-
ведено п’ять конференцiй зi статистичної фiзики, що утверджувало Львiв як
провiдний центр статистичної фiзики в Українi та колишньому СРСР.

Починаючи з 1980-их Львiвське вiддiлення статистичної фiзики IТФ АН
УРСР виходить на мiжнародний рiвень, органiзовуючи, зокремаМiжнародну
школу з фiзики iонної сольватацiї (1983), II Радянсько-iталiйський симпозiум
iз математичних проблем статистичної фiзики (1985), Конференцiю з вибра-
них питань статистичної фiзики (1987).

Iз утворенням IФКСНАНУкраїни проводиться серiя бiлатеральних мiж-
народних заходiв, в тому числi I Радянсько-польський симпозiум iз фiзики
сегнетоелектрикiв та спорiдненихматерiалiв (1990), Українсько-французький
симпозiум «Конденсована речовина: наука та iндустрiя» (1993), а такожМiж-
народна робоча нарада зi статистичної фiзики та теорiї конденсованої речо-
вини (1995), Робоча нарада INTAS-Україна з фiзики конденсованої речовини
(1998),Конференцiя з сучасних проблем теорiї м’якої речовини (2000).У 2004
роцi Iнститут виграє ґранти на органiзацiюдвох Дослiдницьких конференцiй
НАТО «Iонна м’яка речовина: новi тенденцiї в теорiї i застосуваннях» i «Ефе-
кти розмiрностi та нелiнiйностi в фероїках».

У 2005 роцi вiдроджуються традицiйнi конференцiї зi статистичної фiзи-
ки, якi органiзовувалися тут ще з початку 1970-их рокiв, але вже на мiжна-
родному рiвнi. Першою з серiї таких конференцiй стала Щорiчна конферен-
цiя в Українi «Статистична фiзика 2005: сучаснi проблеми i новi застосуван-
ня» (2005). Згодом у Львовi були проведенi Третя (2009), Четверта (2012) та
П’ята (2019) конференцiї «Статистична фiзика: сучаснi проблеми i застосу-
вання». Вони, вiдповiдно, були присвяченi 100-лiтньому ювiлею М.М. Бого-
любова, 140-рiччю вiд дня народження Мар’яна Смолуховського та 110-лiттю
М.М. Боголюбова i 50-лiттю вiд часу утворення вiддiлу СТеКС.

Iнститут вже як визнаний науковий центр стає органiзатором щорiчних
мiжнародних конференцiй з давньою iсторiєю i традицiями, зокрема Що-
рiчної конференцiї Європейської та Японської груп iз молекулярних рiдин
(2010) та 36-ї Конференцiї Середньоєвропейського спiвробiтництва в стати-
стичнiй фiзицi —MECO-36 (2011).

В Iнститутi започатковано серiю мiжнародних конференцiй, тематика
яких пов’язана з науковою дiяльнiстю вчених, якi жили i працювали у Льво-
вi. Зокрема, у 2009 та 2011 роках проведено Робочi наради Планера-Смолу-
ховського з рiдкокристалiчних колоїдiв, а в 2017 роцi — Улямiвську робочу
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нараду з комп’ютерних симуляцiй.
Iнститут також проводить низку щорiчних конференцiйних зiбрань: Iзi-

нґiвськi читання, Всеукраїнськушколу-семiнар та конкурс молодих вчених зi
статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини, Йорданськi читання,
Робочу нараду з актуальних проблем фiзики м’якої речовини,Фестиваль на-
уки в IФКС НАН України, Науково-практичний семiнар «Суперкомп’ютернi
обчислення та українська ґрiд-iнфраструктура».

1970 Друга Всесоюзна нарада зi статистичної фiзики
(Львiв, 1–6 червня 1970 р.)

1971 Третя Робоча нарада зi статистичної фiзики
(Київ, 25–28 жовтня 1971 р.)

1973 Четверта Робоча нарада зi статистичної фiзики
(Львiв, серпень 1973 р.)

1975 П’ята Республiканська конференцiя зi статистичної фiзики
(Львiв, 27–30 травня 1975 р.)

1978 Школа з вибраних питань теорiї твердого тiла
(Львiв, 31 травня – 9 червня 1978 р.)

1979 Координацiйний семiнар «Мембранне опрiснення i статистична
фiзика»
(Славськ, 1979 р.)

1982 Шоста Республiканська конференцiя зi статистичної фiзики
(Львiв, 24–26 травня 1982 р.)

1983 Мiжнароднашкола з фiзики iонної сольватацiї
(Львiв, 30 травня – 5 червня 1983 р.)

1985 II Soviet–Italian Symposium of the Mathematical Problems of Statistical
Physics
(Lviv, September 30 – October 11, 1985)

1987 Всесоюзна конференцiя «Сучаснi проблеми статистичної фiзики»
(Львiв, 3–5 лютого 1987 р.)

1990 I Радянсько–польський симпозiум з фiзики сегнетоелектрикiв та
спорiднених матерiалiв
(Львiв, 4–8 червня 1990 р.)

1993 Ukrainian–French Symposium «Condensed Matter: Science & Industry»
(Lviv, February, 20–27, 1993)
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1994 Мiжнародний семiнар «Колективнi збудження в рiдинах з водневими
зв’язками: теорiя, комп’ютернi симуляцiї та експеримент»
(Львiв, 30 травня – 4 червня 1994 р.)

1995 Мiжнародна наукова конференцiя, присвячена 150-лiттю вiд дня
народження Iвана Пулюя
(Львiв, 23–26 травня 1995 р.),

International Workshop on Statistical Physics and Condensed Matter
Theory
(Lviv, Ukraine, September 11–14, 1995),

Awareness Seminar «Eurogrant: Information Technologies and
Telecommunications»
(Kyiv, December 7–8, 1995)

1996 International Workshop «Aqueous solutions: the problems of radioactive
impurities»
(Lviv, December 6–8, 1996)

1997 Ising Lectures — 1997. Workshop on Phase Transitions and Critical
Phenomena
(Lviv, Ukraine, May 12, 1997),

Робоча нарада користувачiв Української академiчної i дослiдницької
мережi
(Львiв, грудень 1997 р.)

1998 Ising Lectures — 1998. 2nd Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, April 29, 1998),

INTAS–Ukraine Workshop on Condensed Matter Physics
(Lviv, Ukraine, May 21–24, 1998),

Науковi читання, присвяченi пам’ятi Р.П. Ґайди
(Львiв, жовтень 1998 р.)

1999 Ising Lectures — 1999. 3rd Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, May 20, 1999),

Боголюбовськi читання у Львовi
(Львiв, 25–26 червня 1999 р.)

2000 Ising Lectures — 2000. 4th Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
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(Lviv, Ukraine, May 24, 2000),

Workshop on Modern Problems of Soft Matter Theory
(Lviv, Ukraine, 27–31 August, 2000)

2001 Ising Lectures — 2001. 5th Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, April 19, 2001),

Робоча нарада— семiнар молодих вчених з статистичної фiзики та
теорiї конденсованої речовини
(Львiв, 31 травня – 1 червня 2001 р.),

Чорнобильськi читання—2001
(Львiв–Чорнобиль–Київ, 3–6 грудня 2001 р.)

2002 Ising Lectures — 2002. 6th Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, March 12–14, 2002),

II Робоча нарада— семiнар молодих вчених з статистичної фiзики та
теорiї конденсованої речовини
(Львiв, 30–31 травня 2002 р.)

2003 Ising Lectures — 2003. 7th Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, April 22–24, 2003),

III Робоча нарада— семiнар молодих вчених з статистичної фiзики та
теорiї конденсованої речовини
(Львiв, 5–6 червня 2003 р.),

Круглий стiл «Iнтернет, як засiб комунiкацiї в Українi»
(Львiв, жовтень 2003 р.)

2004 Ising Lectures — 2004. 8th Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, March 23–25 and May 4–7, 2004),

NATO Advanced Research Workshop «Ionic Soft Matter: Novel trends in
theory and applications»
(Lviv, Ukraine, April 14–17, 2004),

IV Робоча нарада— семiнар молодих вчених зi статистичної фiзики та
теорiї конденсованої речовини
(Львiв, 27–28 травня 2004 р.),

NATO Advanced Research Workshop «Dimensionality Effects and
Non-linearity in Ferroics»
(Lviv, Ukraine, October 19–22, 2004)
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2005 Ising Lectures — 2005. 9th Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, May 17–20, 2005),

Annual Conference in Ukraine. Statistical Physics 2005: Modern Problems
and New Applications
(Lviv, Ukraine, August 28–30, 2005),

V Всеукраїнський конкурс молодих науковцiв на здобуття премiї в
галузi статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини. Робоча
нарада— семiнар
(Львiв, 2–3 червня 2005 р.),

Ювiлейний 1000-ий семiнар IФКС НАН України з фiзики
конденсованої речовини
(Львiв, 29 грудня 2005 р.)

2006 Ising Lectures — 2006. 10th Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, May 10–12, 2006),

VI Всеукраїнський конкурс молодих науковцiв на здобуття премiї в
галузi статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини. Робоча
нарада— семiнар
(Львiв, 30–31 травня 2006 р.),

VIII Ukrainian–Polish and III East–European Meeting on Ferroelectrics
Physics
(Lviv, Ukraine, September 4–7, 2006),

Робоча нарада з фiзики м’якої речовини
(Львiв, 3 листопада 2006 р.),

III Чорнобильськi читання «Фiзико-хiмiчнi процеси в об’єктi
«Укриття»: 20 рокiв пiсля аварiї»
(Львiв–Чорнобиль, 4–7 грудня 2006 р.)

2007 Йорданськi читання в IФКС НАН України
(Львiв, 17–18 сiчня 2007 р.),

Спiльна наукова сесiя IФКС НАН України та Фiзичної комiсiї НТШ
(Львiв, 13–14 березня 2007 р.),

Фестиваль науки в Iнститутi фiзики конденсованих систем
(Львiв, 16–19 травня 2007 р.),

VII Всеукраїнськашкола-семiнар i конкурс молодих вчених зi
статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини
(Львiв, 31 травня – 1 червня 2007 р.),
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Ising Lectures — 2007. 11th Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, June 5–7, 2007),

Наукова сесiя «Фазовi переходи, критичнiсть, скейлiнг: вiд магнетикiв
до складних систем» (до 50-рiччя професора Юрiя Головача)
(Львiв, 18 червня 2007 р.),

Меморiальнi читання на пошану пам’ятi академiка НАН України
Олексiя Ситенка
(Львiв, 31 жовтня – 1 листопада 2007 р.),

II Робоча нарада з актуальних проблем фiзики м’якої речовини
(Львiв, 1–2 листопада 2007 р.)

2008 II Йорданськi читання: наукова сесiя IФКС НАН України, присвячена
60-рiччю М.А. Кориневського
(Львiв, 17–18 сiчня 2008 р.),

Фестиваль науки в Iнститутi фiзики конденсованих систем
(Львiв, 14–16 травня 2008 р.),

VIII Всеукраїнськашкола-семiнар i конкурс молодих вчених зi
статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини
(Львiв, 5–6 червня 2008 р.),

Науковi читання, приуроченi до 70-рiччя I.В. Стасюка та з нагоди 15-ї
рiчницi журналу Condensed Matter Physics
(Львiв, 23–24 вересня 2008 р.),

Меморiальнi читання на пошану пам’ятi Р.П. Ґайди
(Львiв, 9–10 жовтня 2008 р.),

III Робоча нарада з актуальних проблем фiзики м’якої речовини
(Львiв, 7 листопада 2008 р.),

День вiдкритих дверей в IФКС НАН України
(Львiв, 28 листопада 2008 р.)

2009 Йорданськi читання—2009 в IФКС НАН України
(Львiв, 19–20 сiчня 2009 р.),

Ising Lectures — 2009. 12th Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, April 28–30, 2009),

Фестиваль науки в Iнститутi фiзики конденсованих систем
(Львiв, 14–15 травня 2009 р.),

IX Всеукраїнськашкола-семiнар i конкурс молодих вчених зi
статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини
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(Львiв, 28–29 травня 2009 р.),

Заходи з нагоди 40-рiччя вiд часу заснування першого наукового
пiдроздiлу Iнституту— вiддiлу статистичної теорiї конденсованих
систем
(Львiв, 30 травня 2009 р.),

Planer-Smoluchowski Soft Matter Workshop on Liquid Crystals and
Colloidal Dispersions
(Lviv, Ukraine, June 22, 2009),

The 3-rd Conference «Statistical Physics: Modern Trends and Applications»
dedicated to the 100-th anniversary of Academician M.M. Bogolyubov
(1909–1992)
(Lviv, Ukraine, June 23–25, 2009),

IV Робоча нарада з актуальних проблем фiзики м’якої речовини
(Львiв, 18 грудня 2009 р.)

2010 Йорданськi читання—2010 в IФКС НАН України
(Львiв, 19–20 сiчня 2010 р.),

Ising Lectures — 2010. 13th Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, April 13–15, 2010),

Фестиваль науки в Iнститутi фiзики конденсованих систем
(Львiв, 17–19 травня 2010 р.),

X Всеукраїнська школа-семiнар i конкурс молодих вчених зi
статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини
(Львiв, 3–4 червня 2010 р.),

Науковi читання, приуроченi 85-рiччю академiка НАН України
I.Р.Юхновського
(Львiв, 31 серпня – 1 вересня 2010 р.),

EMLG— JMLG Annual Meeting 2010 «Complex Liquids: Modern trends in
exploration, understanding and applications»
(Lviv, Ukraine, September 5–9, 2010),

V Робоча нарада з актуальних проблем фiзики м’якої речовини
(Львiв, 5 листопада 2010 р.),

Науково-практичний семiнар «Суперкомп’ютернi обчислення та
українська ґрiд–iнфраструктура»
(Львiв, 3 грудня 2010 р.)

2011 Йорданськi читання—2011 в IФКС НАН України
(Львiв, 20–21 сiчня 2011 р.),
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36th Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics
(MECO 36)
(Lviv, Ukraine, April 5–7, 2011),

Ising Lectures — 2011. 14th Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, April 12–14, 2011),

Фестиваль науки в Iнститутi фiзики конденсованих систем
(Львiв, 18–20 травня 2011 р.),

XI Всеукраїнськашкола-семiнар i конкурс молодих вчених зi
статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини
(Львiв, 1–3 червня 2011 р.),

VI Робоча нарада з актуальних проблем фiзики м’якої речовини
(Львiв, 5 жовтня 2011 р.),

Planer-Smoluchowski Soft Matter Workshop on Liquid Crystal Colloids.
Emergent Phenomena and Functional Materials
(Lviv, Ukraine, October 5–7, 2011),

Науково-практичний семiнар «Суперкомп’ютернi обчислення та
українська ґрiд–iнфраструктура»
(Львiв, 7 грудня 2011 р.)

2012 Йорданськi читання—2012 в IФКС НАН України
(Львiв, 19–20 сiчня 2012 р.),

Ising Lectures — 2012. 15th Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, May 22–23, 2012),

Фестиваль науки в Iнститутi фiзики конденсованих систем
(Львiв, 18–20 квiтня 2012 р.),

ХII Всеукраїнськашкола-семiнар та конкурс молодих вчених зi
статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини
(Львiв, 30 травня – 1 червня 2012 р.),

The 4-th Conference «Statistical Physics: Modern Trends and Applications»
dedicated to the 140-th anniversary of the birth of Marian Smoluchowski
(1872–1917)
(Lviv, Ukraine, July 3–6, 2012),

VII Робоча нарада з актуальних проблем фiзики м’якої речовини
(Львiв, 2 листопада 2012 р.),

Науково-практичний семiнар «Суперкомп’ютернi обчислення та
українська ґрiд–iнфраструктура»
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(Львiв, 9 листопада 2012 р.)

2013 Йорданськi читання—2013 в IФКС НАН України
(Львiв, 17–18 сiчня 2013 р.),

Ising Lectures — 2013. 16th Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, May 28–30, 2013),

Фестиваль науки в Iнститутi фiзики конденсованих систем
(Львiв, 23–25 квiтня 2013 р.),

Семiнар Наглядового комiтету проекту Сьомої рамкової програми ЄС
DCP-PhysBio
(Львiв, 28–30 травня 2013 р.),

ХIII Всеукраїнська школа-семiнар та конкурс молодих вчених зi
статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини
(Львiв, 5–7 червня 2013 р.),

Наукова сесiя з нагоди 20-лiття журналу Condensed Matter Physics
(Львiв, 26–27 вересня 2013 р.),

VIII Робоча нарада з актуальних проблем фiзики м’якої речовини
(Львiв, 31 жовтня – 1 листопада 2013 р.),

Науково-практичний семiнар «Суперкомп’ютернi обчислення та
українська ґрiд–iнфраструктура»
(Львiв, 6 грудня 2013 р.)

2014 Йорданськi читання—2014 в IФКС НАН України
(Львiв, 21–22 сiчня 2014 р.),

Ising Lectures — 2014. 17th Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, May 6–8, 2014),

Фестиваль науки в Iнститутi фiзики конденсованих систем
(Львiв, 14–16 травня 2014 р.),

ХIV Всеукраїнська школа-семiнар та конкурс молодих вчених зi
статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини
(Львiв, 4–6 червня 2014 р.),

IХ Робоча нарада з актуальних проблем фiзики м’якої речовини
(Львiв, 7 листопада 2014 р.)

2015 Йорданськi читання—2015 в IФКС НАН України
(Львiв, 17–18 сiчня 2007 р.),
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Ising Lectures — 2015. 18th Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, May 5–7, 2015),

Фестиваль науки в Iнститутi фiзики конденсованих систем
(Львiв, 19–21 травня 2015 р.)

ХV Всеукраїнськашкола-семiнар та конкурс молодих вчених зi
статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини
(Львiв, 4–5 червня 2015 р.),

Ювiлейнi читання «Статистична фiзика ХХI столiття» з нагоди
90-рiччя вiд дня народження I.Р.Юхновського
(Татарiв, 26–28 серпня 2015 р.),

Гуманiтарна сесiя «Вибiр України: минуле, сучасне, майбутнє»
(Львiв, 31 серпня 2015 р.),

Х Робоча нарада з актуальних проблем фiзики м’якої речовини
(Львiв, 6 листопада 2015 р.)

2016 Йорданськi читання—2016 в IФКС НАН України
(Львiв, 20 сiчня 2016 р.),

Ising Lectures — 2016. 19th Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, May 17–19, 2016),

Зустрiч Наглядових комiтетiв проектiв Сьомої рамкової програми ЄС
IRSES Dionisos i Strevcoms
(Львiв, 17–19 травня 2016 р.),

Фестиваль науки в Iнститутi фiзики конденсованих систем
(Львiв, 16–18 травня 2016 р.),

ХVI Всеукраїнська школа-семiнар та конкурс молодих вчених зi
статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини
(Львiв, 9–10 червня 2016 р.),

ХI Робоча нарада з актуальних проблем фiзики м’якої речовини
(Львiв, 4 листопада 2016 р.)

2017 Йорданськi читання—2017 в IФКС НАН України
(Львiв, 19–20 сiчня 2017 р.),

2-а Мiждисциплiнарна майстерня «Фiзика i гуманiтарнi науки». Verba
et numeri (кiлькiснi пiдходи до аналiзу мови i тексту)
(Львiв, 28 березня 2017 р.),

Фестиваль науки в Iнститутi фiзики конденсованих систем
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(Львiв, 18–19 травня 2017 р.),

ХVII Всеукраїнськашкола-семiнар та конкурс молодих вчених зi
статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини
(Львiв, 8–9 червня 2017 р.),

Ising Lectures — 2017. 20th Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, June 14–16, 2017),

Зустрiч Наглядових комiтетiв проектiв Сьомої рамкової програми ЄС
IRSES Dionisos i Strevcoms
(Львiв, 14–16 червня 2017 р.),

Ulam Computer Simulations Workshop «Challenges & Opportunities in
Molecular Simulations»
(Lviv, Ukraine, June 21–24, 2017),

XII Робоча нарада з актуальних проблем фiзики м’якої речовини
(Львiв, 16 листопада 2017 р.),

1-а майстерня «Концепцiя складних мереж у задачах квантової фiзики
та космологiї»
(Львiв, 26 грудня 2017 р.)

2018 Йорданськi читання—2018 в IФКС НАН України
(Львiв, 22–23 сiчня 2018 р.),

Ising Lectures — 2018. 21st Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, May 7–9, 2018),

Фестиваль науки в Iнститутi фiзики конденсованих систем
(Львiв, 17–18 травня 2018 р.),

XVIII Всеукраїнська школа-семiнар та конкурс молодих вчених зi
статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини
(Львiв, 7–8 червня 2018 р.),

2-а майстерня «Концепцiя складних мереж у задачах квантової фiзики
та космологiї»
(Львiв, 22 червня 2018 р.),

Меморiальнi читання, присвяченi 90-iй рiчницi вiд дня народження
Р.П. Ґайди
(Львiв, 19 жовтня 2018 р.),

ХIII Робоча нарада з актуальних проблем фiзики м’якої речовини
(Львiв, 2 листопада 2018 р.)
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2019 Йорданськi читання— 2019 в IФКС НАН України
(Львiв, 21–22 сiчня 2019 р.),

Меморiальний семiнар, присвячений 90-рiччю вiд дня народження
дiйсного члена НТШ професора Анатолiя Свiдзинського
(Львiв, 11 березня 2019 р.),

Ising Lectures — 2019. 22nd Annual Workshop on Phase Transitions and
Critical Phenomena
(Lviv, Ukraine, May 7–9, 2019),

Фестиваль науки в Iнститутi фiзики конденсованих систем
(Львiв, 16–17 травня 2019 р.),

ХIХ Всеукраїнськашкола-семiнар i Конкурс молодих вчених зi
статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини
(Львiв, 13-14 червня 2019 р.),

III CONINWorkshop «Systems with competing electrostatic and
short-range interactions»
(Lviv, Ukraine, July 1–2, 2019),

The 5-th Conference «Statistical Physics: Modern Trends and Applications»
dedicated to the 110-th anniversary of the birth of M.M. Bogolyubov
(Lviv, Ukraine, July 3–6, 2019),

ХIV Робоча нарада з актуальних проблем фiзики м’якої речовини
(Львiв, 31 жовтня 2019 р.)

Урочиста академiя, присвячена 50-рiччю вiд часу створення у Львовi
першого академiчного пiдроздiлу в галузi теоретичної фiзики—
вiддiлу статистичної теорiї конденсованих систем
(Львiв, 1 листопада 2019 р.)
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