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СЛОВО ПРО НАУКОВЦЯ
Подано короткий життєпис Петра Iвановича Голода, фiзика-теоретика, добре вiдомого в Українi
та за її межами. Працюючи в теорiї iнтегровних систем, вiн досконало володiв теорiєю алгебр i груп
Лi та їх представлень i мав глибоке розумiння всього комплексу проблем теоретичної фiзики, тож мiг
ставити i розв’язувати фiзичнi задачi за допомогою згаданого математичного апарату. Його ерудицiя
викликала захоплення. Водночас вiн умiв i прагнув передавати свої знання молодому поколiнню, що
привело його в Києво-Могилянську академiю, де протягом майже двадцяти рокiв вiн завiдував кафедрою
фiзико-математичних наук.
Ключовi слова: Петро Голод, теорiя симетрiй, групи та алгебри Лi, теорiя представлень, iнтегровнi
системи, рiвняння солiтонного типу, орбiтний метод.

На самому початку 2014 року, 3 сiчня, завершив свiй земний шлях, швидко згаснувши вiд
невилiковної хвороби, завiдувач кафедри фiзикоматематичних наук Нацiонального унiверситету
«Києво-Могилянська академiя», старший науковий спiвробiтник Iнституту теоретичної фiзики
iм. М. М. Боголюбова, професор кафедри теоретичної фiзики Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, академiк Академiї наук вищої школи України Петро Iванович
Голод.
c Бернацька Ю. М., 2014

Вiн залишиться в пам’ятi тих, кому випало щастя знати, працювати разом, жити поряд iз цiєю
чуйною, мудрою, талановитою людиною. Вiн був
турботливим чоловiком i батьком, дбайливим керiвником, людиною широкої ерудицiї, художником
i фiлософом, ученим та викладачем.
Якщо коротко охарактеризувати напрям його
наукової дiяльностi, то його можна назвати фахiвцем у теорiї симетрiй. Саме виявлення симетрiй
найрiзноманiтнiших фiзичних явищ та їх опис на
мовi теорiї представлень груп було змiстом його наукового життя. За монографiю «Математичнi основи теорiї симетрiй» [1], перевидану росiйською мовою [2], та навчальний посiбник «Симетрiя та методи теорiї груп у фiзицi» [3] вiн був удостоєний
першої премiї iменi Петра Могили, коли вона була
започаткована у 2005 роцi. Свою доповiдь з нагоди
присудження премiї вiн назвав «Симетрiя у фiзицi: вiд видимого до сущого», а епiграфом обрав
слова вiдомого нiмецького математика, творця теорiї калiбрувальної iнварiантностi Германа Вейля:
«Симетрiя — це та iдея, через яку людина протягом вiкiв намагається зрозумiти i вiдтворити гармонiю, красу i досконалiсть свiту», — та вiдомого
нiмецького поета Йоганна Ґете: «Композицiя художнього твору завжди групується на явнiй або
прихованiй симетрiї. Володiння законами композицiї — це володiння законами симетрiї». Так, спираючись на твердження визначних особистостей:
математика i поета, Петро Iванович поєднав симетрiю фiзико-математичних теорiй iз симетрiєю
творiв мистецтва, демонструючи унiверсальнiсть i
визначальну роль принципу симетрiї.
Народився Петро Iванович у Ходоровi 17 листопада 1946 року в сiм’ї так званих «переселенцiв»,
якi у зв’язку з полiтичними подiями у 1945 роцi мусили залишити свiй дiм у Перемишлi i рушили на
схiд, осiвши в Ходоровi. Батько його був швець (виробляв чоботи), мав спецiальну лiцензiю i вiдкрив
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у Перемишлi власну майстерню, що було свiдченням його високої квалiфiкацiї у ремiсничiй справi.
Пiд час навчання у школi Петрусь мав багато
захоплень. Любив малювати, спочатку розмальовував писанки, пiзнiше брав уроки малювання i досяг
майстерностi: писав олiєю у стилi експресiонiзму.
Продовжував малювати i в дорослому вiцi, дарував
свої картини друзям. У тi молодi роки захоплювався поезiєю Миколи Вiнграновського, та й взагалi
українською лiтературою, з успiхом грав у шкiльному театрi. Водночас брав участь у роботi фiзичного гуртка, навчався у спецiалiзованому класi, по
закiнченнi якого дiстав другий розряд електрика.
Школу закiнчив у 1963 роцi iз золотою медаллю i
поїхав будувати Київську ГЕС. . .
Прибувши до Києва, вiн дiстався до мiсця
будiвництва ГЕС i наполiг, щоб його взяли працювати в органiзацiю, яка займалась мережею
всiх електролiнiй. Водночас вступив на вечiрнє
вiддiлення Київського державного унiверситету
iм. Т. Г. Шевченка на фiзичний факультет. Удень
працював на ГЕС, ввечерi їздив на навчання, а
вночi вчився. Так минув рiк, а на другий його
взяли на денне вiддiлення кафедри квантової теорiї
поля. Водночас Петро знайшов застосування своїм
художнiм та лiтературним здiбностям у роботi над
стiнною газетою, пiд час якої познайомився зi
своєю майбутньою дружиною Галиною Паламарчук, нинi вiдомою українською поетесою.
Пiд час навчання на третьому курсi вiдбулося
знайомство з Остапом Степановичем Парасюком,
який став для нього не лише керiвником дипломної роботи i пiзнiше кандидатської дисертацiї, а й
Вчителем на все життя. З 1968 року ще пiд час
навчання в унiверситетi Петро почав працювати
старшим iнженером у вiддiлi математичних методiв в теоретичнiй фiзицi, який очолював Остап Степанович в Iнститутi теоретичної фiзики (IТФ). Це
був новостворений iнститут, заснований у 1966 роцi видатним фiзиком-теоретиком академiком Миколою Миколайовичем Боголюбовим, чиє iм’я iнститут носить нинi. Петро Iванович iз захопленням згадував семiнари пiд керiвництвом Миколи
Миколайовича, якi проходили в Iнститутi теоретичної фiзики, i схилявся перед величним талантом та працьовитiстю цього науковця найвищого
ґатунку. Усе подальше життя Петра Iвановича було тiсно пов’язане з Iнститутом теоретичної фiзики
та вiддiлом математичних методiв. Там вiн здобув
свiй фах як фiзика-теоретика, розробляючи теорiю
представлень груп i алгебр Лi як апарат для опису
симетрiй класичних та квантових систем.
Закiнчивши унiверситет у 1969 роцi за спецiальнiстю «Фiзика» та спецiалiзацiєю «Теорiя елементарних частинок», Петро Голод пiшов служити
в армiю. Службу проходив на полiгонi Капустiн Яр,
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де займався задачами перенацiлювання реактивних
лiтакiв, про що вiн часто й захоплено згадував. Капустiн Яр вiдомий тим, що на ньому проводилися
випробування перших ракет, якi завершилися запуском першого у свiтi супутника. Однак у зв’язку iз
розсекреченням полiгону запуск першого супутника довелося перенести на новий секретний об’єкт —
космодром Байконур.
По завершеннi служби у 1971 роцi Петро вступив до аспiрантури IТФ, де працював пiд керiвництвом О. С. Парасюка у його вiддiлi. Закiнчивши
аспiрантуру в 1974 роцi, дiстав посаду молодшого
наукового спiвробiтника. У 1979 роцi у спецiалiзованiй радi IТФ захистив кандидатську дисертацiю
«Конформна симетрiя, представлення конформної
та симплектичної груп, деякi iнтегровнi моделi класичної теорiї поля» [4; 5]. З 1986 року працював
старшим науковим спiвробiтником у тому самому
вiддiлi, який з 1989 по 2008 рiк очолював Анатолiй
Улянович Клiмик, старший друг i спiвавтор Петра
Iвановича по вiдомiй монографiї «Математичнi
основи теорiї симетрiй» та декiлькох статтях з теорiї представлень симплектичних груп, зокрема [6].
Основним напрямом наукової роботи Петра Iвановича були iнтегровнi гамiльтоновi системи, для
яких вiн розробляв математичний апарат, прагнучи
знайти явнi розв’язки i подати їх у формi, доступнiй для використання в експериментальнiй фiзицi. До списку таких систем належать модель Тiррiнга [7; 8], модифiковане рiвняння Кортевега —
де Врiза та дуальне до нього рiвняння sin Гордона [9; 10], анiзотропне рiвняння Ландау — Лiфшиця [11; 12; 13] та дуальне до нього рiвняння
для асиметричного кiрального поля [14], рiвняння Стєклова [15], суперрозширення рiвнянь Кадомцева — Петвiашвiлi [16; 17], модель магнетика з двома пiдґратками [18], 3- та 2-компонентне
нелiнiйне рiвняння Шредiнгера [19], рiвняння Тоди [20], нелiнiйне рiвняння Шредiнгера з похiдною [21], SoV [22] рiвняння динамiки SU(3) магнетика [23; 24], яке є узагальненням рiвняння
Ландау — Лiфшиця, модель Джейнса — Каммiнгса [25; 26], модель Годена [27], задача квантування
iнтегровної системи в картинi Шредiнгера [28].
Попри прив’язку до фiзичних моделей, усi роботи Петра Iвановича є математичними, i своїм
основним результатом вiн вважав винайдення елiптичної алгебри петель, яка дозволяє представити
анiзотропне рiвняння Ландау — Лiфшиця як iнтегровну систему на орбiтi алгебри su(2). Однак самий метод побудови iнтегровних систем на орбiтах
коприєднаної дiї групи петель, який вiн називав орбiтною схемою, є його особистим винаходом, хоча й наслiдує результати iнших авторiв. Цей метод
уперше викладений у [9] та бiльш послiдовно i для
бiльшої кiлькостi рiвнянь у [22].
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Поряд з успiхами в науковiй роботi Петро Iванович мав хист i бажання викладати. Невдовзi пiсля закiнчення унiверситету вiн органiзував навчальний семiнар для студентiв рiдного фiзичного факультету, де викладав роздiли математики, якi
не ввiйшли до програми. Зокрема, знайомив їх iз
диференцiальною геометрiєю i топологiєю в контекстi науки, якою займався сам. За матерiалами
того курсу лекцiй було видано навчальний посiбник [29]. Згодом почав викладати на кафедрах теоретичної фiзики та квантової теорiї поля, де поставив такi спецiальнi курси, як «Методи теорiї
груп Лi», «Теорiя солiтонiв», «Iнтегровнi моделi».
Згодом передавав їх своїм учням.
У 1995 роцi Петра Iвановича запросили викладати у вiдроджений Унiверситет «Києво-Могилянська академiя» на кафедру фiзики. Кафедрою
тодi завiдував професор Юрiй Iванович Шиманський, однак тяжка хвороба вiдiрвала його вiд
роботи, i з вересня 1996 року справами кафедри
довелося займатись Петру Iвановичу. Тривалий час
цю посаду вiн сумiщав iз роботою в Iнститутi теоретичної фiзики, а з вересня 2000 року перейшов
працювати в Києво-Могилянську академiю. Багато
часу присвячував пiдготовцi основних курсiв бакалаврату та магiстратури, впродовж своєї роботи
в цьому унiверситетi Петру Iвановичу довелось
викладати майже всi дисциплiни блоку теоретичної
фiзики та цiлу низку спецiалiзованих дисциплiн,
присвячених теорiї груп як дискретних, так i
неперервних, та теорiї iнтегровних систем.
Та, дiставши кафедру, Петро Iванович одразу
отримав складне i зовсiм нове для нього завдання —

лiцензування освiтньої дiяльностi, оскiльки через
хворобу попереднього завiдувача право провадити таку дiяльнiсть було втрачено. Потрiбно було
шукати нiшу в системi освiти поряд iз великими
престижними унiверситетами. I на той час таку
нiшу вiн iз колегами бачив у бiофiзицi, спецiальнiсть назвали «Фiзика бiологiчних систем».
Декiлька рокiв пiшло на пiдготовку i проведення
лiцензiйної та акредитацiйної справ. Обрана нiша
справдi була вiльна, однак не дуже велика, i
за десять рокiв випускники кафедри зайняли її
в Києвi, а багато з них знайшли собi роботу
за межами України. У 2008 роцi при створеннi
магiстерської програми «Фiзика» було вирiшено
змiнити напрям пiдготовки i взяти орiєнтацiю на
класичний i значно ширший напрям теоретичної
фiзики.
Продовжуючи працювати в науцi, Петро Iванович виховував молодих науковцiв. Ставлячи до себе дуже високi вимоги, вiн не завершив свою докторську дисертацiю в перiод роботи в IТФ, бо, попри всi переконання своїх колег i друзiв, вважав,
що має недостатньо матерiалу. Потiм багато часу
забирав навчальний процес. I тiльки у 2010 роцi
вiн з великим успiхом захистив докторську дисертацiю «Метод орбiт в теорiї нелiнiйних iнтегровних гамiльтонових систем» [30]. Наступного року
його було обрано академiком Академiї наук вищої
школи України за вiддiленням фiзики i астрономiї. У 2013 роцi визнано кращим викладачем року
НаУКМА вiд факультету природничих наук.
П. I. Голод є автором 84 друкованих праць, найбiльш значимi з яких наведено нижче.
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J. Bernatska

THE LAY OF A SCIENTIST
A short biography of Petro Holod, a theoretical physicist noted in Ukraine and beyond is given. Working
in the theory of integrable systems, he knew the theory of Lie algebras and groups perfectly, and was deeply
involved into theoretical physics, so he was able to set and solve physical problems by means of the mentioned
mathematical apparatus. His erudition delighted everyone. At the same time he was good at and tended to
teaching, that brings him to Kyiv-Mohyla Academy where he was a head of the Department of Physical and
Mathematical Sciences for nearly twenty years.
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