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IВАН ЮРIЙОВИЧ КРИВСЬКИЙ
(до 80-рiччя вiд дня народження)

Кривський Iван Юрiйович народився 30 сiчня
1932 р. в м. Хуст Закарпатської областi. У 1950
роцi закiнчив Хустську СШ № 2. У 1956 р. за-
вершив навчання (диплом з вiдзнакою) на фiзико-
математичному факультетi Ужгородського дер-
жавного унiверситету (УжДУ). Трудову дiяль-
нiсть розпочав у 1950 р. учителем молодших кла-
сiв семирiчної школи в селi Iза Хустського райо-
ну. По закiнченнi УжДУ залишений на роботi в
унiверситетi i в 1956–1958 роках працює асистен-
том кафедри будови речовини i теоретичної фiзи-
ки УжДУ. В 1958–1961 роках навчався в аспiран-
турi на кафедрi теоретичної фiзики УжДУ пiд на-
уковим керiвництвом завiдувача кафедри, доцен-
та Ю.М. Ломсадзе. Пiсля закiнчення аспiрантури
працює на кафедрi теоретичної фiзики УжДУ. У
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1964–1965 рр. – старший викладач кафедри загаль-
ноiнженерних дисциплiн загальнотехнiчного фа-
культету УжДУ, а в 1965–1969 рр. – молодший на-
уковий спiвробiтник Iнституту проблем матерiало-
знавства АН України (м. Київ).

У лютому 1967 р. у Львiвському державно-
му унiверситетi захистив дисертацiю “Про одне
можливе узагальнення сучасної квантової теорiї”
на здобуття вченого ступеня кандидата фiзико-
математичних наук. Першi науковi результати
вченого, якi викладенi в дисертацiї, полягають в
узагальненнi квантової механiки та квантової те-
орiї поля в напрямку посилення їх принципової
статистичностi. Автором запроваджено поняття
“iстинно вторинного квантування”. У цьому уза-
гальненнi поглиблена ступiнь iмовiрностностi, зав-
дяки запровадженню поняття амплiтуди iмовiрно-
стi квантово-механiчного стану частинки. Внаслi-
док цього у моделi присутнє поняття “абсолютно-
го вакууму” як стану, в якому iмовiрнiсть знайти
будь-що, в тому числi i звичайний вакуум (простiр
без будь-яких частинок), тотожно дорiвнює нулю.
Нинi цi фундаментальнi результати знову актуаль-
нi, зокрема, в питаннях квантової теорiї гравiтацiї.

З сiчня 1969 року Iван Юрiйович працює на по-
садi старшого наукового спiвробiтника Проблемної
лабораторiї фiзики електронних зiткнень УжДУ.
У вереснi цього ж року його призначено завiдува-
чем теоретичного вiддiлу цiєї лабораторiї.

З липня 1970 року розпочинається плiдна твор-
ча праця вченого на посадi старшого наукового
спiвробiтника в Ужгородському вiддiлi теорiї га-
дронiв Iнституту теоретичної фiзики АН Украї-
ни, де вiн трудиться, одержує науковi результа-
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ти, основну частину свого життя i по сьогоднi, не-
зважаючи на змiну назви i тематики вiддiлу та
його вiдомчої пiдпорядкованостi. Протягом 1958–
1978 рр. бере активну участь у органiзацiї та про-
веденнi в Ужгородi шести всесоюзних та низки ре-
спублiканських наукових конференцiй з квантової
теорiї поля та фiзики елементарних частинок. У
1979–1981 рр. вiн старший науковий спiвробiтник
вiддiлу теорiї елементарних взаємодiй Ужгород-
ського вiддiлення Iнституту ядерних дослiджень
АН України, на базi якого у 1992 р. було ство-
рено Iнститут електронної фiзики НАН України.
У 1981 р. обраний за конкурсом на посаду завi-
дувача цього вiддiлу, роботою якого керував 25
рокiв до квiтня 2005 р. У листопадi 1992 р. вче-
ний, разом з очолюваним ним вiддiлом, переведе-
ний у новостворений Iнститут електронної фiзики
НАН України.

Два з половиною десятилiття завiдування вiд-
дiлом теорiї елементарних взаємодiй IЕФ НАН
України – це найуспiшнiший перiод наукової твор-
чостi та науково-органiзацiйної дiяльностi вченого.
У лютому 1983 року йому присвоєно вчене зван-
ня старшого наукового спiвробiтника, а у лютому
1990 р. в Iнститутi фiзики АН Бiлоруської РСР
вiн успiшно захистив дисертацiю “Аксiоматична
побудова локальної й нелокальної теорiї поля та
електродинамiки в термiнах тензора напружено-
стей” на здобуття вченого ступеня доктора фiзико-
математичних наук. Це зрiла виважена наукова
праця, основнi напрямки дослiджень якої – роз-
виток аксiоматичного пiдходу Вайтмана до кван-
тової теорiї поля та актуальна й понинi побудо-
ва квантової електродинамiки без апелювання до
векторних потенцiалiв. У 1992 роцi у видавництвi
“Наукова думка”, м. Київ, опублiкував монографiю
(у спiвавторствi) “Основы квантовой электродина-
мики в терминах напряженностей”, яка найбiльш
повно вiдображає результати автора по розвитку
фундаментальних понять класичної та квантової
електродинамiки, закладає основи оригiнального
пiдходу до моделей квантової теорiї поля. Вчений
пiдготував трьох кандидатiв наук, був також на-
уковим консультантом однiєї докторської дисерта-
цiї. Пiд керiвництвом Iвана Юрiйовича у вiддiлi
теорiї елементарних взаємодiй IЕФ НАН України
значно пiдвищилася квалiфiкацiя наукових кадрiв.
В той час у вiддiлi успiшно i плiдно працювали
три доктори та чотири кандидати наук. Спiвробi-

тник вiддiлу Омелян Петрович Сабад був лауре-
атом Державної премiї України в галузi науки i
технiки 1995 р., а два спiвробiтники – володарями
грантiв “Вченi i викладачi” Мiжнародної науково-
освiтньої програми “Вiдродження” Дж. Сороса.
Спiвробiтники засвоїли та успiшно виконували но-
ву тему – теоретичного опису електрон-атомних,
iон-атомних зiткнень та елементарних процесiв в
атомних оболонках. Важливо, що був збережений
i напрямок фундаментальних дослiджень проблем
квантової теорiї поля, який ще з часiв професо-
ра Ю.М. Ломсадзе був добре вiдомою вiзитною
карткою вiддiлу. Науковi проекти, запропонованi
I.Ю. Кривським, двiчi перемагали на конкурсах
Державного фонду фундаментальних дослiджень
України.

Пiсля виходу у квiтнi 2005 року на наукову пен-
сiю Iван Юрiйович продовжує працювати за кон-
трактом старшим науковим спiвробiтником вiддi-
лу теорiї елементарних взаємодiй IЕФ НАН Укра-
їни. У груднi 2009 р. йому присвоєно вчене звання
професора зi спецiальностi – теоретична фiзика,
а у квiтнi 2010 р. Президiя НАН України нагоро-
дила його вiдзнакою НАН України “За професiйнi
здобутки”.

В Ужгородському державному унiверситетi за-
ймався науковою та викладацькою дiяльнiстю, чи-
тав лекцiї з теорiї функцiй комплексної змiнної,
методiв математичної фiзики, рiзних загальних
курсiв фiзики та спецкурсiв з квантової теорiї по-
лiв. У 1989 р. в унiверситетi iм. Вольфганга Гете
у Франкфуртi на Майнi (Нiмеччина) як гостьовий
професор читав курс лекцiй з теоретичної фiзики
для аспiрантiв та викладачiв цього унiверситету.

На шляху до наукових вершин йому доводило-
ся працювати з багатьма вченими, рiзноманiтни-
ми особистостями, якi сповiдували рiзнi школи та
погляди на науковi дослiдження, зокрема, з член-
кореспондентом АН України В.I. Фущичем та про-
фесорами В.А. Шкодою-Ульяновим, I.П. Запiсоч-
ним, А.Н. Кушнiренком, Р. Драйзлером, але най-
бiльш яскравий слiд у становленнi I.Ю. Кривсько-
го як вченого залишив професор Юрiй Мелiтоно-
вич Ломсадзе. Саме його Iван Юрiйович вважає
своїм науковим вчителем, завдяки творчiй спiв-
працi з цим вченим сформувались основнi напрям-
ки наукових дослiджень ювiляра, а тi принципи,
якi визначали ужгородську школу Ю.М. Ломсадзе
в областi квантової теорiї поля та фiзики елемен-
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тарних частинок, Iван Юрiйович зумiв зберегти,
примножити i передати своїм учням.

Основна наукова спадщина професора
I.Ю. Кривського – одержанi ним науковi ре-
зультати. Широта наукових iнтересiв вченого
охопила квантову теорiю поля, в тому числi й
аксiоматичну, класичну електродинамiку, атом-
ну фiзику, релятивiстськi рiвняння руху та їх
симетрiї, прикладну математику, гносеологiчнi
проблеми квантової теорiї вимiрювань, фiлософ-
ськi та методологiчнi питання квантової механiки.
Найбiльш глибокими та цiнними вчений вважає
свої результати останнiх рокiв, якi полягають у
введеннi в розгляд 29-вимiрної розширеної дiйсної
алгебри Клiффорда–Дiрака та доведеннi на цiй
основi Фермi–Бозе дуалiзму рiвнянь Дiрака,
Максвела, Дiрака–Кейлера на рiвнi симетрiй та
розв’язкiв зазначених рiвнянь.

Науковi результати вченого добре вiдомi в Укра-
їнi, у ближньому та дальньому зарубiжжi, про
що свiдчать понад 200 його публiкацiй, моногра-
фiя та позитивнi посилання на цi роботи iнших
авторiв, причому важливо, що понад 90 публiка-
цiй ювiляра – це статтi у вiдомих мiжнародних
реферованих та рецензованих журналах, зокре-
ма у таких як: Physics Letters, Nuclear Physics,
Reports on Mathematical Physics, Nuovo Cimento,
Annales de la Fondation Louis de Broglie, Advances
in Applied Clifford Algebras, Журнал эксперимен-
тальной и теоретической физики, Теоретическая и
математическая физика, Ядерная физика, Атом-
ная энергия, Вопросы философии, Известия ву-
зов, Доповiдi НАН України, Український фiзи-
чний журнал, та багатьох iнших. Лише в Україн-
ському фiзичному журналi вiн опублiкував 30 на-
укових статей!

Статтi I.Ю. Кривського цитуються широким ко-
лом науковцiв у вiтчизняних та англомовних мо-

нографiях, статтях у таких журналах, як: Physi-
cal Review, Journal of Physics, International Journal
of Modern Physics, Foundations of Physics, Annales
de la Fondation Louis de Broglie, Advances in Appli-
ed Clifford Algebras, Classical and Quantum Gravi-
ty, IEEE, Український фiзичний журнал та бага-
тьох iнших.

Ювiляр сповнений нових творчих задумiв, го-
тує до друку кiлька монографiй, як завжди, гене-
рує оригiнальнi iдеї, прямує до нових результатiв,
якi бачить ще глибшими та фундаментальнiшими.
80-рiчний ювiлей вченого збiгся з 55-рiччям його
наукової дiяльностi.

Вже рiк пiсля ювiлею Iван Юрiйович натхнен-
но продовжує плiдну наукову роботу. За рiк, що
минув, вчений опублiкував 18 наукових праць, 6 з
яких – повнометражнi статтi у провiдних фахових
журналах та збiрниках.

Iван Юрiйович завжди був i є людяним, при-
вiтним, чуйним до колег по iнституту та вiддiлу,
заряджає спiвробiтникiв своїм життєвим оптимi-
змом, творчою енергiєю. Толерантнiсть i демокра-
тизм – основнi риси його характеру, якi вiдмiчають
усi його колеги.

Вiтаючи Iвана Юрiйовича з днем народження,
редколегiя журналу, дирекцiя IЕФ НАН України,
його колеги, учнi та вихованцi зичать йому мiцно-
го здоров’я, сiмейного щастя, наукового довголiт-
тя, радостi вiд сина, онукiв та правнука, творчої
наснаги на многая i благая лiта.

За дорученням колективу IЕФ НАН України,
учнiв та найближчих колег Iвана Юрiйовича з вiд-
дiлу теорiї елементарних взаємодiй i Ужгородсько-
го нацiонального унiверситету,

Доктор фiзико-математичних наук,
провiдний науковий спiвробiтник
IЕФ НАН України В.М. СИМУЛИК
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