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ВIКТОР ГРИГОРОВИЧ БАР’ЯХТАР
(до 80-рiччя вiд дня народження)

9 серпня 2010 року виповнюється 80 рокiв академiку
НАН України Вiктору Григоровичу Бар’яхтару – ви-
датному українському вченому, вiдомому своїми бли-
скучими результатами в галузi теоретичної фiзики,
фiзики магнiтних явищ, фiзики твердого тiла, а та-
кож екологiчних проблем наслiдкiв Чорнобильської
аварiї.

Вiктор Григорович народився у Марiуполi. Свою
наукову дiяльнiсть розпочав пiсля закiнчення Хар-
кiвського державного унiверситету у 1953 р. пiд ке-
рiвництвом тодi вже добре знаного свiтовiй науковiй
спiльнотi академiка Олександра Iллiча Ахiєзера.

Першi роботи Вiктора Григоровича Бар’яхтара
присвячено розрахункам процесiв випромiнювання γ-
квантiв, що виникають при зiткненнi ядер атомiв
одне з одним i електронiв з ядром, питанням поля-
ризацiї вакууму. На той час це були однi з найбiльш
важливих задач квантової електродинамiки. У кiн-
цi 50-х рокiв В.Г. Бар’яхтар разом iз О.I. Ахiєзером
i С.В. Пелетмiнським взялися за вивчення спектрiв
колективно зв’язаних магнiтопружних хвиль у феро-
магнетиках. Ними було отримано результати свiтово-
го рiвня. Зокрема, було показано, що в околi магнi-
тоакустичного резонансу, де збiгаються частоти не-

збурених спектрiв магнонних i фононних коливань та
їх хвильовi вектори, вiдбувається суттєва модифiка-
цiя фононних i магнонних гiлок спектра. Подальший
розвиток цих дослiджень стимулював авторiв побу-
дувати вiдповiдну феноменологiчну теорiю з викори-
станням понять тензора деформацiї та густини нама-
гнiченостi. Ця теорiя значно узагальнила i розвинула
вiдому на той час феноменологiчну теорiю магнети-
зму магнiтовпорядкованих кристалiв Л.Д. Ландау та
Є.М. Лiфшица. Основи цiєї теорiї було викладено в
монографiї О.I. Ахiєзера, В.Г. Бар’яхтара та С.В. Пе-
летмiнського “Спiновi хвилi”, яка нинi є класичною в
галузi теорiї магнiтних явищ, добре знана як у на-
шiй країнi, так i в усьому свiтi. Посилання на неї мо-
жна знайти в сотнях наукових праць, опублiкованих
у найпрестижнiших фiзичних часописах.

Любов до магнiтних явищ взагалi – зокрема, до ви-
вчення магнiтопружних процесiв i явищ – залиши-
лась у Вiктора Григоровича на все подальше жит-
тя. Разом зi своїм учнем Д.А. Яблонським вiн по-
казав, що виникнення магнiтопружної щiлини пов’я-
зане зi спонтанним порушенням симетрiї. А разом
з В.М. Локтєвим i С.М. Рябченком – що магнiто-
пружна взаємодiя може суттєво модифiкувати спе-
ктри коливань тонких магнiтних плiвок i стрижнiв.
Зi своїми учнями I.М. Вiтебським, Ю.Г. Пашкевичем,
В.Л. Соболевим i В.В. Тарасенком Вiктор Григорович
розвинув теорiю зв’язаних магнiтопружних коливань
в околi магнiтних спiн-орiєнтацiйних фазових пере-
ходiв. Так, було показано, що для певних випадкiв,
завдяки зв’язку мiж магнiтними i пружними колива-
ннями, можливе “розм’якшення” модулiв пружностi
й виникнення у спектрi коливань магнiтопружної щi-
лини. На початку 70-х рокiв В.Г. Бар’яхтар спiльно з
В.П. Семиноженком виконав цикл робiт з теорiї про-
цесiв релаксацiї у надпровiдниках. Вперше було по-
будовано систему зв’язаних кiнетичних рiвнянь для
електронiв i фононiв та показано, що основними про-
цесами встановлення рiвноваги в системi боголюбов-
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ських квазiчастинок при низьких температурах є їх
розсiяння фононами, а також, що теплова рiвнова-
га в системi фононiв встановлюється значно швидше,
нiж у системi боголюбовських квазiчастинок. Цi кi-
нетичнi рiвняння послужили основою теорiї генера-
цiї фононiв у процесах злиття двох квазiчастинок у
фонон. У 60-х роках Вiктор Григорович зi своїм вчи-
телем О.I. Ахiєзером i С.В. Пелетмiнським розвинув
мiкроскопiчну теорiю релаксацiї магнiтного моменту
у феромагнетиках. У 80-х роках ним був сформу-
льований узагальнений пiдхiд до побудови релакса-
цiйних членiв у рiвняннi Ландау–Лiфшица для ру-
ху намагнiченостi у феромагнетиках з урахуванням
спiн-спiнових та спiн-ґраткових взаємодiй. На основi
цього пiдходу ним побудований обмiнний релаксацiй-
ний доданок, який серед фахiвцiв-магнiтчикiв має на-
зву “релаксацiйний доданок В.Г. Бар’яхтара”. Усе це
дозволило пояснити причину суттєвої рiзницi отри-
маних рiзними способами експериментальних даних
iз релаксацiї намагнiченостi в тонких феромагнiтних
плiвках iз доменною структурою, зокрема методами
феромагнiтного резонансу i рухливостi магнiтних до-
менних границь.

Варто вiдзначити особливу увагу, яку придiляє Вi-
ктор Григорович фiзицi статичних i динамiчних явищ
просторово неоднорiдних феро-, ферi- та антиферо-
магнетикiв. До цих дослiджень необхiдно, перш за
все, вiднести результати, якi вже стали класичними
з вивчення так званого промiжного стану антифе-
ромагнетикiв в околi фазових перетворень I-го ро-
ду. Цим дослiдженням було присвячено великий цикл
робiт В.Г. Бар’яхтара та О.О. Галкiна, В.В. Єремен-
ка, А.Є. Боровика, В.О. Попова, Є.П. Стефановсько-
го та iн.

Це ж стосується i дослiдження тонких магнiтних
плiвок iз перпендикулярною анiзотропiєю, виконаних
з Ю.I. Горобцем. У таких плiвках можуть iснува-
ти цилiндричнi магнiтнi домени (ЦМД), якi у бага-
тьох вiдношеннях подiбнi до двовимiрних взаємодiю-
чих мiж собою частинок i характеризуються наявнi-
стю ефективної маси. Вони мають можливiсть руха-
тися вздовж магнiтної плiвки, їх контрольовано мо-
жна створювати i знищувати в необхiдних мiсцях на
плiвцi. Цi особливостi ЦМД використовують для за-
пису та зчитування даних в iнформацiйних системах
та в сучаснiй оптоелектронiцi для управлiння свiтло-
вими променями. Вiктор Григорович згуртував у До-
нецьку колектив ентузiастiв, який немало зробив пiд
його керiвництвом та за його безпосередньої участi в
галузi побудови фiзики таких магнiтних структур i
прикладного використання плiвок iз ЦМД.

Пiонерськими є дослiдження Вiктора Григоровича
разом iз Б.О. Iвановим властивостей магнiтних солi-
тонiв. Серед найбiльш важливих результатiв у цьо-
му напрямку необхiдно вiдзначити побудову теорiї
черенковського випромiнювання звуку рухомими до-
менними границями при достатньо великих швидко-
стях руху.

Вiктор Григорович разом iз сином Iгорем першими
сформулювали iдею щодо опису газу доменних гра-
ниць у магнетиках за допомогою нерiвноважної тер-
модинамiки. Вони також побудували кiнетичну тео-
рiю газу солiтонiв, що, без сумнiву, є видатним i прi-
оритетним науковим досягненням свiтового рiвня в
галузi сучасної нелiнiйної фiзики.

Науковiй дiяльностi Вiктора Григоровича властивi:
широта, енциклопедичнiсть i багатограннiсть, пошук
та ефективне використання аналогiй при дослiджен-
нi фiзичних явищ. Учений зробив значний внесок у
розвиток багатьох напрямкiв фiзики як особисто, так
i зi своїм вчителем О.I. Ахiєзером та своїми учнями.
Щоб це зрозумiти, досить назвати тiльки деякi з ба-
гатьох яскравих результатiв свiтового рiвня. Серед
них – метод розрахунку iнтегралiв зiткнень у пла-
змi в сильному магнiтному полi; мiкроскопiчна тео-
рiя термогальваномагнiтних явищ у металах i напiв-
провiдниках; термодинамiчнi властивостi надпровiд-
никiв (талiй, iндiй, ренiй) при фазовому перетвореннi
21/2 роду; особливостi густини електронних станiв при
змiнi топологiї поверхнi Фермi; подальший розвиток
концепцiї псевдопотенцiалу для нормальних i надпро-
вiдних металiв; релаксацiйнi процеси у надпровiдни-
ках; теорiя цилiндричних доменiв у плiвках ферорi-
дин. Але цей перелiк напрямкiв фiзики i видатних
наукових результатiв, отриманих Вiктором Григоро-
вичем, далеко не повний. Варто було б розповiсти про
результати в галузi екологiчних проблем Чорнобиль-
ської зони, дослiдження корозiї металiв в електролi-
тах у магнiтному полi разом з О.Ю. Горобець. Яснiсть
у постановцi задачi, вибiр та застосування сучасних
i адекватних конкретному дослiдженню теоретичних
i математичних пiдходiв та моделей завжди характе-
ризують його як видатного науковця.

Коли йдеться про таку особистiсть, як Вiктор Гри-
горович Бар’яхтар, то не можна говорити про його
наукову дiяльнiсть у вiдривi вiд педагогiчної. Усе йо-
го життя – це поєднання наукових дослiджень iз педа-
гогiчною роботою в унiверситетах: спочатку – у Хар-
ковi, потiм – Донецьку та Києвi. Вiн розробив ефе-
ктивну дiєву систему вiдбору талановитих студентiв,
з якими починає працювати ще пiд час їх навчання в
унiверситетi. Уже з 3-го курсу їм пропонують спробу-
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вати “подолати” кандидатський мiнiмум в обсязi кур-
су теоретичної фiзики Ландау i Лiфшица, розв’яза-
ти задачу, яка на сьогоднi реально iснує в тiй чи iн-
шiй галузi фiзики i, звичайно, потребує трохи бiльше
знань, нiж має на цей час конкретний студент. Такий
пiдхiд завжди давав можливiсть Вiктору Григорови-
чу зацiкавити молодь i в короткий термiн залучити
до серйозної наукової роботи. Про ефективнiсть цьо-
го пiдходу свiдчить те, що чимало учнiв його нау-
кової школи (а серед них – декiлька десяткiв докто-
рiв i пiвсотнi кандидатiв наук, чимало академiкiв i
членiв-кореспондентiв) ще в дуже молодому вiцi до-
сягли значних наукових результатiв. Цьому сприяла
та атмосфера доброзичливостi, людяностi й творчо-
стi, що завжди оточувала науковцiв, якi працювали
i працюють нинi з Вiктором Григоровичем Бар’яхта-
ром.

Плiдну наукову роботу Вiктор Григорович завжди
успiшно поєднував з науково органiзацiйною дiяль-
нiстю. З 1978 до 1982 рр. очолював Донецький на-
уковий центр АН УРСР. У 1985–1989 рр. – дире-
ктор Iнституту металофiзики АН України, вiд 1995 р.
– директор створеного ним Iнституту магнетизму
НАН України та МОН України, також у 1982–
1989 рр. академiк-секретар вiддiлення фiзики i астро-
номiї АН України, у 1996–2007 рр. – декан фiзико-
математичного факультету Нацiонального технiчно-
го унiверситету “Київський полiтехнiчний iнститут”, з
1993 до 1998 рр. – перший вiце-президент НАН Украї-
ни.

Рiзнопланова, активна та плiдна дiяльнiсть
В.Г. Бар’яхтара одержала заслужене визнання. У
1978 р. за науковi заслуги вiн був обраний академi-
ком АН УРСР, йому тричi присуджували Державнi
премiї України: в 1972 та 1986 рр. – у галузi науки
та технiки, в 1999 р. – у галузi екологiї. Вiн –
заслужений дiяч науки i технiки України та лауреат
премiй iм. К.Д. Синельникова, iм. Н.М. Крилова,

М.М. Боголюбова та iм. С.I. Пекаря НАН України.
Вiктор Григорович нагороджений орденом Трудо-
вого Червоного прапора, орденом Ленiна, орденом
Ярослава Мудрого V ступеня, Золотою медаллю
iм. В.I. Вернадського НАН України, Золотою медал-
лю iм. К.Д. Ушинського НАПН України та є повним
кавалером ордена “За заслуги”. Вiн – один iз заснов-
никiв i перший президент Українського фiзичного
товариства, протягом багатьох рокiв був головою по-
стiйно дiючої комiсiї Президiї НАН України з питань
Чорнобильської катастрофи, радником Президента
України з питань атомної енергетики. У 2000 р. йому
було присуджено Мiжнародну премiю наукового та
культурного фонду iм. Святого Валентина. У 2003 р.
Вiктор Григорович Бар’яхтар обраний почесним
академiком Нацiональної Академiї педагогiчних наук
України. Вiн обраний почесним доктором Київського
нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка,
Нацiонального технiчного унiверситету України
“КПI”, Харкiвського нацiонального унiверситету
iм. В.Н. Каразiна, Нацiонального педагогiчного унi-
верситету iм. М.П. Драгоманова, Схiдноукраїнського
нацiонального унiверситету iм. В.I. Даля, Прикар-
патського нацiонального унiверситету iм. Василя
Стефаника, Одеського нацiонального унiверситету
iм. I.I. Мечникова.
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