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(до 60-рiччя вiд дня народження)

26-го вересня цього року виповнюється 60 рокiв ви-
датному українському фiзику Богдану Iвановичу Ле-
ву. Перед початком розповiдi про наукову дiяльнiсть
Б.I. Лева, було б доцiльним згадати про тi непро-
стi умови, в яких пройшли першi роки його життя.
Батькiв Богдана Iвановича було репресовано радян-
ським режимом. Вони були насильно депортованi з
Батькiвщини до спецiального поселення у Централь-
ному Уралi. На цiй суворiй землi, в поселеннi Губа-
ха Пермського краю Росiї, народився Богдан Iвано-
вич, там вiн провiв першi роки свого життя. Пiзнiше
родина повернулася до України, де Богдан Iванович
з золотою медаллю закiнчив Старосiльську середню
школу.

В 1974 роцi Богдан Iванович з вiдзнакою закiн-
чив фiзичний факультет Чернiвецького державно-
го унiверситету. Науковий шлях Богдана Iванови-
ча в значнiй мiрi пов’язаний з одним з провiд-
них дослiдницьких центрiв, Iнститутом фiзики НАН
України. У цьому Iнститутi в 1981 роцi вiн захи-
стив кандидатську дисертацiю за темою “Кiнетичнi
явища в нематичних рiдких кристалах”. Пiдтвер-
дження феноменологiчної теорiї рiдких кристалiв на
основi вiдповiдної мiкроскопiчної теорiї є важливим
науковим досягненням, до якого Богдан Iванович

прийшов пiд керiвництвом П.М. Томчука. Подаль-
ша дiяльнiсть Богдана Iвановича в фiзицi рiдких
кристалiв привела до не менш вагомих результатiв
в цьому напрямку: IЧ-iндукованi перiодичнi фазо-
вi переходи, ритмiчна кристалiзацiя переохолодже-
них рiдких кристалiв, низькочастотне перетворен-
ня нематичних крапель, iндукована шумом генера-
цiя та трансформацiя дисипативних структур, пiд-
вищення квантового виходу рiдкокристалiчних мо-
лекул та низькочастотна стабiлiзацiя рiдкокристалi-
чних структур.

Всебiчнiсть знань та досвiду дозволили Богда-
ну Iвановичу зробити значний прорив в областi
фiзики напiвпровiдникiв. Добре вiдомо, що свiтло-
дiоди руйнуються внаслiдок дiї електричного стру-
му. Цей ефект, який ґрунтується на iнжекцiйно-
стимульованому перетвореннi дефектiв у напiвпро-
вiдниках, глибоко вивчався групою М.К. Шейнкмана
в 80-х роках минулого сторiччя. Важливi результати
цих дослiджень були отриманi за суттєвим теорети-
чним внеском Богдана Iвановича спiльно з Т.В. Тор-
чинською, П.М. Томчуком та М.К. Шейнкманом.

В 1982 р. Б.I. Лев отримав ступiнь доктора фiзико-
математичних наук в Iнститутi теоретичної фiзики
iм. М.М. Боголюбова НАН України, захистивши ди-
сертацiю “Структуроутворення в нелiнiйному рiвно-
важному та нерiвноважному середовищi”. Результа-
том подальших новаторських робiт Богдана Iванови-
ча та його колег стала нова визнана у свiтi галузь
дослiджень – фiзика колоїдних рiдких кристалiв. Ве-
кторне поле директора, що являє собою усереднений
напрямок орiєнтацiї молекул, є основною характери-
стикою рiдких кристалiв. Було показано, що колоїднi
частинки взаємодiють з цим полем подiбно до заря-
джених частинок в електричних полях. На основi цiєї
простої аналогiї було побудовано вiдповiдну теорiю,
яка виявилася першим точним описом пружної взає-
модiї колоїдних частинок.

Важливi наслiдки цього пiдходу стали основою те-
оретичних та експериментальних досягнень в фiзицi
рiдких кристалiв. Наприклад, пружна взаємодiя мiж
колоїдними частинками приводить до їхньої самоор-
ганiзацiї в перiодичнi структури, подiбно до атомiв
у кристалiчних ґратках. Це теоретичне передбачен-
ня Богдана Iвановича та його колег було експеримен-
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тально пiдтверджено в багатьох лабораторiях свiту,
включно з Iнститутом фiзики НАН України.

Статистична фiзика є також предметом особливого
наукового iнтересу Богдана Iвановича. Його глибокий
досвiд у цiй областi було пiдсумовано в книзi “Окремi
питання статистичної фiзики конденсованих систем”,
яка використовується науковцями та студентами як
путiвник по сучасних методах статистичної фiзики.
Внесок Богдана Iвановича в цю область полягає в
фундаментальних результатах, якi вiдносяться до си-
стем частинок з парним притягненням та вiдштов-
хуванням. Оригiнальнi методи, розробленi Б.I. Ле-
вом спiльно з його колегою Є.Д. Бiлоцьким, привели
до висновку, що стацiонарнi стани таких систем мо-
жуть бути неоднорiдними та утворювати просторовi
кластери. Така поведiнка демонструється численни-
ми мiкро- та макрооб’єктами. Це можуть бути еле-
ктрони на поверхнi рiдкого гелiю, запорошена пла-
зма, метагалактичнi структури тощо.

Рiзноманiття наукових iнтересiв разом iз великим
досвiдом у теоретичнiй та математичнiй фiзицi до-
зволяють Богдановi Iвановичу отримувати цiкавi та
важливi результати також i в iнших галузях дослi-
джень. Його вiдома робота з геометризацiї взаємодiї
описує оригiнальну iдею узагальнення рiвняння Дi-
рака на випадок викривленого простору-часу. Метод,
запропонований Богданом Iвановичем, долає фунда-
ментальнi труднощi, що мiстяться в стандартному
пiдходi. Низка фундаментальних питань, таких як
поле Хiггса, космологiя, проблеми локалiзацiї части-
нок, основи квантової фiзики та квантової iнформацiї
– це є неповний перелiк дослiдницьких напрямкiв, в
яких Богдан Iванович зробив певнi науковi внески.

В 2002 роцi Б.I. Лев отримав наукове звання про-
фесора. Починаючи з 2007 року вiн є завiдувачем вiд-
дiлу синергетики в Iнститутi теоретичної фiзики iм.
М.М. Боголюбова НАН України. В 2009 роцi Б.I. Ле-
ва було обрано членом-кореспондентом НАН Укра-
їни. Широкий досвiд Богдана Iвановича в теорети-
чнiй та математичнiй фiзицi визнаний мiжнародною

науковою спiльнотою. Вiн є автором понад 140 нау-
кових робiт у впливових фiзичних журналах, таких
як Physical Review Letters, Physical Review A, Physi-
cal Review E тощо. Богдан Iванович є постiйним уча-
сником списку 100 найбiльш цитованих українських
вчених. Протягом своєї наукової кар’єри Богдан Iва-
нович багаторазово був запрошений до провiдних на-
укових центрiв: Унiверситет Йорку (Канада), Япон-
ська Корпорацiя з Науки та Технологiй (Японiя), Унi-
верситет Хельсiнки (Фiнляндiя).

Окрiм активної наукової дiяльностi, Богдан Iвано-
вич є професором Київського нацiонального унiвер-
ситету iм. Т.Г. Шевченка та Нацiонального унiверси-
тету “Києво-Могилянська академiя”. Його видатний
викладацький доробок включає як стандартнi, так i
спецiальнi курси для бакалаврiв та магiстрiв. Богдан
Iванович є керiвником 4-х кандидатських робiт своїх
учнiв, якi успiшно захистилися i працюють в науко-
вих центрах України та свiту.

Серед друзiв Богдан Iванович вiдомий як люди-
на щирого та доброго серця. Колеги та учнi вважа-
ють Богдана Iвановича талановитим вченим, повним
енергiї для реалiзацiї власних блискучих iдей, що ро-
бить значний внесок у теоретичну фiзику. Його на-
уковi результати, знання, досвiд, педагогiчнi талан-
ти, адмiнiстраторськi здiбностi та вражаюче натхнен-
ня роблять Богдана Iвановича видатним українським
вченим та педагогом.

Колеги, студенти та друзi Богдана Iвановича вiд
щирого серця вiтають його з 60-рiччям та бажають
доброго здоров’я, наукового натхнення, нових яскра-
вих результатiв та нових творчих та талановитих
учнiв.
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