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ДО 75-РIЧЧЯ ДОКТОРА ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ
НАУК, ПРОФЕСОРА УЖГОРОДСЬКОГО
НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ
IВАНА ВАСИЛЬОВИЧА ХIМIЧА

Iван Васильович Хiмiч народився 25 червня 1935 р.
в с. Iршава, Iршавського району, Закарпатської обла-
стi. У 1952 р. закiнчив Iршавську середню школу, а
у 1958 р. – фiзичне вiддiлення фiзико-математичного
факультету УжДУ. За направленням з 1 вересня
1958 р. працював учителем фiзики i математики в Бi-
лецькiй середнiй школi Iршавського району. У груднi
1958 р. призначений на посаду асистента кафедри бу-
дови речовини i теоретичної фiзики УжДУ. З 1960 р.
до 1963 р. навчався в аспiрантурi на кафедрi теоре-
тичної фiзики УжДУ пiд науковим керiвництвом за-
вiдувача кафедри доцента Ю.М. Ломсадзе.

У травнi 1966 р. в Iнститутi фiзики АН УРСР
(м. Київ) захистив дисертацiю “Аналiтичнi властиво-
стi парцiальної амплiтуди в комплекснiй площинi кон-
станти зв’язку” на здобуття вченого ступеня кандида-
та фiзико-математичних наук. Вчене звання доцента
присвоєно йому у вереснi 1968 р. Iз грудня 1966 р. по
листопад 1970 р. працював доцентом кафедри теоре-
тичної фiзики УжДУ. У перiод iз грудня 1970 р. до
липня 1976 р. працював завiдувачем кафедри теоре-
тичної фiзики УжДУ. Протягом 1976–1978 рр. пере-
бував у докторантурi на кафедрi теоретичної фiзики.
У листопадi 1983 р. в Iнститутi фiзики АН Бiлору-
сiї (м. Мiнськ) захистив дисертацiю “Властивостi ам-
плiтуд розсiювання в квантовiй теорiї поля полiномi-
ального i неполiномiального зростання” на здобуття
вченого ступеня доктора фiзико-математичних наук.
Вчене звання професора на кафедрi теоретичної фi-
зики йому присвоєно в березнi 1986 р.

У вереснi 1986 р. професор I.В. Хiмiч обраний на
посаду завiдувача кафедри ядерної фiзики УжДУ, на
якiй працював до сiчня 2006 р., а згодом переведе-
ний на посаду професора вiддiлення фiзики ядра i
елементарних частинок кафедри теоретичної фiзики
УжНУ, де працює i нинi.

I.В. Хiмiч – вiдомий у наукових колах фiзик-
теоретик. У наукових працях професора I.В. Хiмiча
та його учнiв поставлено i успiшно розв’язано задачу
узагальнення аксiоматичного пiдходу Боголюбова–
Медведєва–Полiванова на широкий клас локалiзова-
них квантових теорiй поля з неполiномiальним ро-
стом матричних елементiв в iмпульсному просторi,
що дозволило включити в орбiту аксiоматичного пiд-
ходу широкий клас неперенормовуваних у стандар-
тному розумiннi взаємодiй, зокрема – слабких вза-
ємодiй. Запропоновано нове доведення аналога iн-
тегрального представлення Йоста–Лемана–Дайсона
для перетворення Фур’є причинного комутатора не-
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полiномiального зростання. На основi цього представ-
лення в межах локалiзованої квантової теорiї поля
дано доведення дисперсiйних спiввiдношень для ПN-
розсiяння та бiнарних процесiв розсiяння, зумовлених
слабкою взаємодiєю. У межах локалiзованих теорiй
вивчено аналiтичнi властивостi амплiтуди пружно-
го розсiювання як функцiї двох мандельштамiвських
змiнних s i t. У результатi цих дослiджень вдалося
довести голоморфнiсть амплiтуди пружного розсiян-
ня по переданому iмпульсу в так званому елiпсi Мар-
тена та одержати аналог аксiоматичного обмеження
Фруассара–Мартена за високих енергiй.

Проведенi дослiдження мають принципове значе-
ння з точки зору використання результатiв аксiома-
тичної квантової теорiї поля для експериментальної
перевiрки фундаментальних основ сучасної реляти-
вiстської квантової теорiї поля – переднього краю су-
часної фiзики.

У працях I.В. Хiмiча також проведено дослiдження
властивостей амплiтуди розсiяння у комплекснiй пло-
щинi константи зв’язку (iнтенсивностi взаємодiї) як
у нерелятивiстськiй квантовiй теорiї розсiяння, так
i в релятивiстськiй квантовiй теорiї поля. Проведе-
нi дослiдження дозволили запропонувати новий пiд-
хiд теоретичного опису та розрахунку енергетичного
спектра зв’язаних, вiртуальних та резонансних станiв
певних атомних i ядерних динамiчних систем. Чима-
ло наукових результатiв, виконаних у спiвавторствi
з учнями i колегами, добре вiдомi спецiалiстам, ци-
туються та увiйшли у монографiї видатних учених
(Roger Newton “Scattering theory of waves and parti-
cles”, New York, 1969; Н.Н. Боголюбов, А.А. Логунов,
А.И. Оксак, И.Т. Тодоров “Общие принципы кванто-
вой теории поля”, Москва, Наука, 1987), якi видано в
США та Росiї та перекладено iноземними мовами.

Iнша група наукових результатiв I.В. Хiмiча сто-
сується дослiдження групових властивостей амплi-
туди розсiяння, якi пов’язанi з неоднорiдною гру-
пою де Сiттера та її малих пiдгруп. Запропоновано
парцiально-хвильовий аналiз бiнарної амплiтуди роз-
сiяння в термiнах матричних елементiв незвiдних унi-
тарних представлень однорiдної групи де Сiттера.

Пiд науковим керiвництвом професора I.В. Хiмi-
ча на кафедрi ядерної фiзики на експериментальних
установках на базi прискорювачiв – бетатрона Б-25
i мiкротрона М-10 – виконано цикл експерименталь-
них i теоретичних дослiджень енергетичної поведiнки
ефективних перерiзiв та iзомерних вiдношень виходiв
як короткоживучих (в мiлi- та мiкросекунднiй обла-
стi часу життя), так i довгоживучих iзомерних станiв
для вiдповiдного ряду ядер, якi збуджуються у фо-

тоядерних реакцiях. Вперше в енергетичнiй залежно-
стi ефективного перерiзу реакцiї 115In(γ, γ′)115mIn ви-
явлено iснування двох максимумiв, тобто нову стру-
ктуру ефективного перерiзу. Одержанi данi важливi
для з’ясування механiзму збудження iзомерних ста-
нiв ядер та поповнять банк ядерних даних з фiзи-
ки iзомерних станiв i можуть знайти застосування як
ядернi константи при розробцi гамма-лазерiв.

У 1986–1990 рр. за Постановою уряду спiвробi-
тниками кафедри ядерної фiзики пiд керiвництвом
I.В. Хiмiча було виконано дослiдження радiацiйної
стiйкостi вузлiв та виробiв електронної технiки згi-
дно з вiдповiдною програмою космiчних дослiджень.

У наукових працях I.В. Хiмiча та його учнiв за-
пропоновано нову адiабатичну тричастинкову мо-
дель ядра, в межах якої вдалося в потенцiально-
му пiдходi дати коректний теоретичний опис ефе-
ктiв спарювання нуклонiв, якi приводять до так зва-
них надплинних станiв ядер. Вiн – автор та спiв-
автор понад 150 наукових праць, бере участь у
пiдготовцi науково-педагогiчних кадрiв через аспi-
рантуру. Серед його учнiв – 4 кандидати i 2 до-
ктори фiзико-математичних наук. У минулому про-
фесор I.В. Хiмiч брав безпосередню участь в ор-
ганiзацiї та проведеннi восьми Всесоюзних конфе-
ренцiй з квантової теорiї поля i теорiї елементар-
них частинок та низки республiканських i мiжна-
родних конференцiй з актуальних проблем ядерної
фiзики. Колектив кафедри ядерної фiзики зрiс до
провiдного навчального та наукового центру Украї-
ни.

Плiдна i активна дiяльнiсть професора I.В. Хiмiча
як вченого i керiвника одного з трьох (пiсля Харкова
i Києва) ядерних центрiв, що функцiонують в Укра-
їнi, сприяла тому, що у 2004–2005 навчальному роцi
на фiзичному факультетi УжДУ було вiдкрито нову
спецiальнiсть – фiзика ядра i елементарних частинок.

Головною справою в життi I.В. Хiмiча є науково-
педагогiчна робота, якiй вiддано 52 найкращих роки.
За час роботи на фiзичному факультетi УжНУ про-
фесор I.В. Хiмiч забезпечував читання багатьох за-
гальних i спецiальних курсiв сучасної теоретичної та
ядерної фiзики. Займаючи рiзнi викладацькi посади,
вiн розробив чимало програм та курсiв, поставив вiд-
повiднi лабораторнi практикуми як iз загальних ди-
сциплiн, так i курсiв спецiалiзацiї, постiйно працював
над методичним забезпеченням курсiв.

У рiзнi роки I.В. Хiмiч брав безпосередню участь
та забезпечував керiвництво у виконаннi важливих
наукових програм Мiнiстерства освiти СРСР i поста-
нов уряду СРСР та України, працював також членом
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спецiалiзованої Вченої Ради iз захисту кандидатських
дисертацiй на фiзичному факультетi УжДУ, тепер
працює членом Ради Захiдного наукового центру АН
ВШ України, входить до редакцiйної колегiї журналу
“Науковий вiсник Ужгородського унiверситету”, серiя
“Фiзика”.

За значний особистий внесок у пiдготовку висо-
коквалiфiкованих спецiалiстiв, багаторiчну науково-
педагогiчну дiяльнiсть професору I.В. Хiмiчу в 1995
роцi присвоєно почесне звання “Заслужений працiв-
ник народної освiти України”. У тому ж роцi його

обрано академiком АН вищої школи України, а зго-
дом – членом Президiї АН вищої школи України.

Вiтаючи Iвана Васильовича з ювiлеєм, редакцiя
Українського фiзичного журналу, його колеги, учнi
та вихованцi зичать йому мiцного здоров’я, сiмейно-
го щастя, невичерпної творчої наснаги, успiхiв у працi
на розбудову незалежної України.

Декан фiзичного факультету УжНУ,
доктор фiз.-мат. наук, професор

В.Ю. Лазур
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