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ДО 80-РIЧЧЯ ВIД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ПРОФЕСОРА В.I. ЛЕНДЬЄЛА (1934–2000 рр.)

Професор Лендьєл Володимир Iванович народився
17 квiтня 1934 року у вчительськiй сiм’ї у селищi
Iршава Закарпатської областi. Пiсля закiнчення
середньої школи вступає на фiзико-математичний
факультет Ужгородського державного унiверситету. Свою наукову дiяльнiсть Володимир Iванович
розпочав студентом пiд науковим керiвництвом
майбутнього професора кафедри теоретичної фiзики Ю.М. Ломсадзе i присвятив її теоретичнiй
фiзицi, а саме перспективнiй галузi – теорiї елементарних частинок.
Першi результати були присвяченi теорiї розсiювання елементарних частинок, якi беруть участь
у сильних взаємодiях. Аналiз отриманих результатiв дав змогу дiйти висновку, що поряд iз вiдомим
переносником сильних взаємодiй псевдоскалярним
𝜋-мезоном повинен iснувати i скалярний 𝜎-мезон.
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Так, у 1960 роцi вперше було висунуто гiпотезу
про iснування нової елементарної частинки. У своїх подальших наукових дослiдженнях в Об’єднаному iнститутi ядерних дослiджень (ОIЯД) м. Дубна
Московської областi спiльно iз майбутнiм академiком Д.В. Ширковим та професором В.О. Мещеряковим у 1961 роцi була пiдтверджена гiпотеза
про iснування скалярного мезона. На сьогоднiшнiй
день вiдомий цiлий клас (сiмейство) скалярних мезонiв, якi рiзняться спектроскопiчними параметрами один вiд одного i разом iз iншими мезонами,
“носiями” ядерних сил, беруть участь у рiзноманiтних процесах взаємодiї елементарних частинок.
У 1962 роцi молодий вчений, перший iз закарпатських фiзикiв, одержав змогу продовжити свої
науковi дослiдження у Калiфорнiйському Технологiчному Iнститутi (США) пiд керiвництвом професора М. Гелл-Манна – майбутнього Нобелiвського лауреата. Його науковi результати, одержанi спiльно з вiдомим професором Д. Метьюзом,
присвяченi так званим правилам сум для амплiтуд
розсiювання елементарних частинок. Перебування в Америцi дозволило В.I. Лендьєлу не тiльки
розширити коло своїх наукових iнтересiв, а й дало
можливiсть ближче познайомитись з iсторiєю, лiтературою, культурою та життям американського
народу.
У 1964 р. В.I. Лендьєла, тодi вже вiдомого вченого, запрошено викладати курс квантової механiки в унiверситетi Кейн-Кост (Гана). З 1965 р. вiн
продовжує свою наукову та педагогiчну дiяльнiсть
у стiнах рiдного унiверситету, займаючи посади
завiдувача кафедрою загально-iнженерних дисциплiн, декана загально-технiчного факультету, завiдувача кафедрою теоретичної фiзики, а з 1980 р.
до 1988 р. – ректора Ужгородського унiверситету.
Впродовж 1980–1989 рр. здiйснював наукове керiвництво вiддiлом теорiї елементарних взаємодiй.
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До 80-рiччя вiд дня народження професора В.I. Лендьєла

Коло наукових дослiджень Володимира Iвановича охоплює кiлька напрямкiв теорiї ядерних сил.
Спiльно iз своїми учнями виконано цикл робiт,
який охоплює усi основнi процеси пружного та
непружного розсiювання (𝜋𝜋 → 𝜋𝜋, 𝜋𝑁 → 𝜋𝑁 ,
𝑁 𝑁 → 𝑁 𝑁 ), що складають основу теорiї ядерних сил.
У 1974 р. В.I. Лендьєл успiшно захистив докторську дисертацiю на Вченiй радi в ОIЯД (м. Дубна),
яка присвячена побудовi теорiї нуклон-нуклонної
взаємодiї на основi однобозонної моделi. За цей
перiод три учнi Володимира Iвановича, а саме
Б.М. Ернст, Ю.М. Марина та Є.В. Товтин успiшно захистили кандидатськi дисертацiї, якi присвяченi взаємодiї 𝜋-мезонiв та нуклонiв. У подальших дослiдженнях було об’єднано та вдосконалено
рiзнi методи квантової теорiї поля, серед яких –
нелiнiйнi кiральнi лагранжiани, дисперсiйнi спiввiдношення та суперпропагаторний метод регуляризацiї. За результатами цих дослiджень його
учнi М.I. Гайсак та М.А. Салак (м. Кошiце, Польша) успiшно захистили кандидатськi дисертацiї на
Спецiалiзованiй вченiй радi Iнституту теоретичної
фiзики АН УРСР iм. М.М. Боголюбова (Київ).
Подальший iнтерес В.I. Лендьєла стосувався
широкого кола проблем атомної фiзики. Дослiдження процесiв резонансного розсiювання електронiв, фотонiв та iонiв на атомних системах дали
можливiсть теоретично обґрунтувати та активiзувати експериментальнi дослiдження, якi проводяться ужгородськими фiзиками-експериментаторами. Основнi результати цих дослiджень викладено у чотирьох монографiях та цiлому рядi наукових праць, якi опублiковано в журналах УФН, ЯФ,
ЭЧАЯ, УФЖ та iнших.
Людина високої ерудицiї, Володимир Iванович
Лендьєл зiграв велику особисту роль у становленнi та розвитку теоретичної фiзики на Закарпаттi.
Ним опублiковано понад двiстi наукових праць, в
тому числi два пiдручники пiд грифом Мiнiстерства освiти та 5 книг, одна з яких видана найавторитетнiшим мiжнародним видавництвом Шпрiнгер (Нiмеччина) i вiддзеркалює тогочасний стан
розвитку теорiї електронних i атомних зiткнень. В
останнi десять рокiв Володимир Iванович актив-
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но працював у редколегiї “Українського фiзичного
журналу”.
Такий далеко не повний пiдсумок iнтенсивної
наукової дiяльностi професора Лендьєла. Але заслуги Володимира Iвановича в розвитку науки не
вичерпуються його особистими працями. В працях численних учнiв В.I. Лендьєла закладенi його
iдеї, його стиль наукового мислення, його пiдхiд до
розв’язання наукових проблем. Головна риса наукового стилю професора В.I. Лендьєла полягала у
вмiннi оцiнити ключовий характер проблеми. Його
вiдношення до науки вiдзначалося вибором кардинальних тем для дослiдження. Цi риси професора
Лендьєла є причиною його величезного авторитету у наукових колах.
Наша держава високо оцiнила науковi заслуги Володимира Iвановича. Вiн лауреат Державної
премiї в галузi науки i технiки, Заслужений дiяч
науки i технiки України, академiк Академiї Вищої
Школи України.
З 1 вересня 1999 року Володимир Iванович вiдiйшов вiд адмiнiстративної та викладацької роботи.
Але своїх наукових дослiджень вiн не припиняв,
вiдпочивати вiн не вмiв – це суперечило б усталеним традицiям його життя. Вiн продовжував на
громадських засадах керувати науковою роботою
двох аспiрантiв, якi успiшно завершували свої кандидатськi дисертацiї. Ще за пропозицiєю головного редактора мiжнародного журналу “Physical
Review” професора Б. Бедерсона Володимир Iванович писав, як виявилося, свою останню книгу
“Electron Scattering on Complex Atoms (Ions)” (разом з О. Зацарiнним та Е. Реметою), що була видана в Нова Сайенс (Нью-Йорк) в 2000 р. Володимир
Iванович пiшов з життя 21 сiчня 2000 р. Не стало
талановитого вченого, вiдомого у всьому свiтi спецiалiста, який залишив глибокий слiд у розвитку
теоретичної фiзики. Пiшов з життя педагог, громадський дiяч, людина високого наукового iнтелекту, одна з яскравих особистостей, з iменем якої
пов’язана цiла епоха в становленнi та розвитку теоретичної фiзики на Закарпаттi i в нашiй державi.
В.Ю. ЛАЗУР, М.I. ГАЙСАК,
Ю.Л. МЕНТКОВСЬКИЙ
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