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МIЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦIЯ
“ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФIЗИКИ”

м. Київ, 8–11 жовтня 2012 р.

З 8 по 11 жовтня 2012 р. в Iнститутi теоретичної
фiзики iм. М.М. Боголюбова Нацiональної акаде-
мiї наук України (м. Київ) вiдбулася мiжнародна
конференцiя “Проблеми теоретичної фiзики”, при-
свячена 100-рiччю вiд дня народження видатного
фiзика-теоретика Олександра Сергiйовича Дави-
дова. Органiзаторами конференцiї виступили Iн-
ститут фiзики НАН України, Iнститут теоретичної
фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України, Київ-
ський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шев-
ченка та Московський державний унiверситет iме-
нi М.В. Ломоносова. Почесним головою Органiза-
цiйного комiтету конференцiї був Президент НАН
України Б.Є. Патон, спiвголовами – директор Iн-
ституту теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова
НАН України А.Г. Загороднiй, директор Iнститу-
ту фiзики НАН України Л.П. Яценко та проре-
ктор Московського державного унiверситету iме-
нi М.В. Ломоносова В.В. Бєлокуров.

У конференцiї взяли участь бiльше 80 науков-
цiв з 10 країн, зокрема з Нiмеччини, Росiї, Фран-
цiї, Iспанiї, Румунiї, Молдови, Сингапуру, Литви,
Великої Британiї та України. Пiд час конференцiї
було представлено бiльше 40 усних та 40 стендо-
вих доповiдей у п’яти тематичних секцiях: “Тео-
рiя твердого тiла”, “Фiзика бiологiчних макромоле-
кул”, “Статистична фiзика та кiнетика”, “Ядерна
фiзика” та “Нелiнiйнi явища”.

В ходi роботи секцiї “Теорiя твердого тiла” роз-
глядалися питання теорiї екситонiв, зокрема дави-
довського розщеплення. Також значну увагу бу-
ло придiлено електронним та пружним процесам
в фулеренах, зокрема в графенi, колективним яви-
щам в iонних провiдниках, надпровiдностi та над-
плинностi. В цiлому, виголошенi на секцiї доповiдi
засвiдчили, що екситонна тематика, яка знайшла
свiй розвиток у роботах О.С. Давидова, продовжує
залишатися актуальною.

Секцiя “Фiзика бiологiчних макромолекул” була
присвячена як фундаментальним проблемам, що
стосуються фiзичних умов функцiонування бiоло-
гiчних макромолекул в природних умовах, так i
проблемам технiчного застосування специфiчних
властивостей складу бiомолекул та їхньої стру-

ктури. Зокрема, значну увагу в доповiдях уча-
сникiв було придiлено ролi нелiнiйних збуджень
солiтонного типу в транспортних та структурно-
деформацiйних процесах, що вiдбуваються в мо-
лекулах ДНК. Серед iнших питань, що розгляда-
лися, були процеси радiацiйного пошкодження бiо-
логiчних макромолекул, мiграцiя збуджень, гасiн-
ня та регулювання роботи свiтло-збираючих фото-
систем, термодинамiчнi властивостi води i водних
розчинiв. Представленi дослiдження вцiлому пiд-
твердили iдеї О.С. Давидова про важливiсть нелi-
нiйних процесiв у механiзмах функцiонування бiо-
логiчних макромолекул.

На секцiї “Статистична фiзика та кiнетика” бу-
ли заслуханi доповiдi з рiзних областей сучасної
статистичної фiзики та кiнетики, зокрема розгля-
далося широке коло проблем фiзики плазми, кiне-
тичних процесiв у мiкроскопiчних та макроскопi-
чних квантових системах, опису аномальних ди-
фузiйних процесiв та рiзних аспектiв теорiї рiдин.

На секцiї “Ядерна фiзика” було заслухано допо-
вiдi, що стосувалися рiзних аспектiв ядерної фiзи-
ки та фiзики елементарних частинок. Серед роз-
глянутих на конференцiї питань були проблеми
кластерної структури легких ядер (тематика за-
початкована О.С. Давидовим), розпаду атомних
ядер, ефективної дельта-взаємодiї в квантових си-
стемах, властивостей кваркової i нейтронної мате-
рiї та рiдких мезонних розпадiв.

На засiданнях секцiї “Нелiнiйнi явища” значну
увагу було придiлено iдеї О.С. Давидова про зв’я-
зок квантової квазiчастинки з пружними колива-
ннями ґратки (давидовський солiтон) та застосу-
ванню цiєї концепцiї для пояснення переносу енер-
гiї та заряду в макромолекулах. Також обгово-
рювалися нелiнiйнi механiзми утворення трекiв у
плiвках слюди, кiнетичнi процеси поглинання ато-
мiв деформованими тiлами, резонансного тунелю-
вання в присутностi електромагнiтних полiв, утво-
ренню дивних атракторiв в динамiцi клiтин та ро-
лi випромiнювання в процесi вiдновлення бiологi-
чних об’єктiв.
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