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ВIТАЛIЯ ПЕТРОВИЧА ШЕЛЕСТА
(15.10.1940–06.06.2020)

6 червня 2020 року пiшов з життя Вiталiй Петрович Шелест – вiдомий український вчений i органiзатор науки, фiзик-теоретик, доктор фiзикоматематичних наук, професор, член-кореспондент
Нацiональної академiї наук України, один з iнiцiаторiв розвитку фундаментальних дослiджень з
фiзики елементарних частинок та релятивiстської
ядерної фiзики в Українi.
Вiталiй Петрович народився 15 жовтня 1940 р.
у мiстi Харковi. Пiсля закiнчення школи в 1957 р.
став студентом фiзичного факультету Київського
державного унiверситету iменi Т.Г. Шевченка, кафедру теоретичної фiзики якого закiнчив з вiдзнакою у 1962 р. Того ж року вступив до аспiрантури Iнституту фiзики АН УРСР. З 1963 року його
було вiдряджено до Лабораторiї теоретичної фiзики Об’єднаного iнституту ядерних дослiджень
(Дубна, Росiя) для продовжування навчання в
аспiрантурi пiд керiвництвом М.М.Боголюбова. В
цей час Вiталiй Петрович виконав цикл праць,
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спрямованих на розв’язання квантовомеханiчної
i теоретико-польової проблеми трьох тiл, що дало змогу дослiдити аналiтичну структуру багаточастинкових парцiальних амплiтуд розсiяння елементарних частинок i склало основу його кандидатської дисертацiї “Деякi питання розсiяння в задачi трьох тiл”, захищеної в 1965 роцi.
Пiсля захисту його було запрошено до роботи
в Лабораторiю теоретичної фiзики ОIЯД, де вiн
з колегами запропонував рiвняння, що описують
сильновзаємодiйнi елементарнi частинки на основi уявлень про на той час новi частинки матерiї –
кварки. У 1966 роцi Вiталiй Петрович повернувся
до Києва i наступного року захистив докторську
дисертацiю, в якiй розглядалася проблема описання зв’язаних станiв кваркiв та були обчисленi електромагнiтнi струми барiонiв у рамках релятивiстичної кваркової моделi. Слiд зазначити, що пiсля робiт В.П. Шелеста ця проблема привертала
увагу рiзних авторiв (зокрема всесвiтньовiдомого
фiзика-теоретика Рiчарда Фейнмана). Хоча при її
розглядi вони застосовували дещо бiльш досконалi
методи, але дослiдження, проведене у докторськiй
дисертацiї Вiталiя Петровича, було практично першим у цiй важливiй галузi сучасної теоретичної
фiзики. Проблема виявилась настiльки складною,
що не знайшла свого повного розв’язання i на цей
час, але пiдходи, розвинутi В.П. Шелестом у релятивiстичнiй кварковiй моделi, виявились плiдними
при розглядi багатьох питань ядерної фiзики високих енергiй. То ж цiлком зрозумiло, чому у 1969
роцi Вiталiя Петровича, який ще не досягнув 30рiчного вiку, було обрано членом-кореспондентом
АН УРСР.
В 1966 р. у Києвi за iнiцiативи вченого зi свiтовим iм’ям академiка М.М. Боголюбова було ство-
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рено Iнститут теоретичної фiзики (нинi Iнститут
теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН
України), дiяльнiсть якого була спрямована на вивчення найактуальнiших проблем теоретичної фiзики. Величезну органiзаторську роботу у формуваннi нового Iнституту вiдiграв В.П. Шелест. Вiд
1967 р. вiн працював у ньому заступником директора з наукової роботи та (вiд 1970 р.) завiдувачем Вiддiлу фiзики елементарних частинок. Водночас Вiталiй Петрович був професором кафедри
квантової теорiї поля Київського державного унiверситету iменi Т.Г. Шевченка, де читав спецкурс
“Фiзика елементарних частинок”.
Значною мiрою завдяки Вiталiю Петровичу, з
перших днiв iснування Iнституту в ньому була
створена демократична, вiльна, творча атмосфера, яка сприяла жвавим дискусiям молодих вчених, обмiну думками з актуальних проблем сучасної фiзики на семiнарах вiддiлiв та й у неформальнiй атмосферi. До Iнституту було залучено вiдомих фiзикiв-теоретикiв країни, проте основний
контингент науковцiв склала молодь, яка прагнула знайти своє мiсце в науцi. Це визначило подальший розвиток i становлення сучасного Iнституту
теоретичної фiзики iменi М.М. Боголюбова НАН
України.
Вiталiй Петрович, як нiхто iнший, розумiв важливiсть мiжнародної наукової спiвпрацi i тому
придiляв величезну увагу налагодженню спiвробiтництва вчених IТФ з провiдними науковими центрами свiту i колишнього СРСР. Саме завдяки його особистим зусиллями встановився i пiдтримувався постiйний науковий обмiн мiж Iнститутом
теоретичної фiзики та низкою унiверситетiв Захiдної Європи, а також, як їх тодi називали, країн соцiалiстичного табору. Треба пiдкреслити, що
внаслiдок прийнятої в СРСР iдеологiчної доктрини встановлювати такi контакти та запрошувати
iноземних вчених до Iнституту було надзвичайно
важко, навiть практично неможливо, проте Вiталiю Петровичу це вдавалося протягом багатьох рокiв. Iноземнi фахiвцi, якi запрошувались до Iнституту, читали лекцiї з актуальних питань фiзики,
працювали з молодими дослiдниками Iнституту i
друкували спiльнi статтi в провiдних фахових виданнях свiту. В свою чергу, українськi вченi мали
можливiсть знайомитись з особливостями органiзацiї наукової роботи за кордоном. Важко переоцiнити ту роль, яку вiдiграли контакти, встановле-
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нi Вiталiєм Петровичем, у створеннi наукового потенцiалу Iнституту теоретичної фiзики та фiзичної
науки в Українi в цiлому.
Багато в чому завдяки Вiталiю Петровичу на
базi новоствореного Iнституту теоретичної фiзики було проведено чимало мiжнародних форумiв.
Зокрема, у 1970 р. вiдбулася XV Рочестерська конференцiя (International Conference on High Energy
Physics) – найпрестижнiша у галузi фiзики елементарних частинок, в якiй взяли участь провiднi теоретики та експериментатори з усього свiту, серед
яких були й Нобелiвськi лауреати. За пiдтримки
Вiталiя Петровича в Києвi було проведено першу
(1971 р.) та другу (1974 р.) мiжнароднi конференцiї з теорiї плазми, що одержали назву “київських”,
i вiд 1976 року саме з назвою “київська” вони вiдбувалися у рiзних країнах свiту. Звичайно, проведення зiбрань такого рiвня сприяло мiжнародному
визнанню новоствореного Iнституту.
Протягом багатьох рокiв Вiталiй Петрович був
членом редакцiйної колегiї мiжнародного журналу
“Теоретическая и математическая физика”, у створеннi якого вiн брав активну участь.
В 1973 р. в життi Вiталiя Петровича вiдбулися
великi змiни. Пiсля вимушеної вiдставки його батька, П.Ю. Шелеста, з посади 1-го секретаря ЦК
Компартiї України, Вiталiй Петрович зазнав утискiв з боку нового українського полiтичного керiвництва i змушений був переїхати до Москви. Там
вiн спочатку працював у Математичному iнститутi iменi В.А. Стєклова АН СРСР (1974–1976 рр.),
наступнi роки заступником директора Всесоюзного науково-дослiдного iнституту фiзико-технiчних
радiовимiрювань (1976–1982 рр.), з 1982 р. – у
Науково-дослiдницькому центрi з вивчення властивостей поверхонь i вакууму.
Перебуваючи поза рiдною для нього Україною,
Вiталiй Петрович нi на мить не переривав тiсних
зв’язкiв з Києвом, жваво цiкавився науковим життям рiдної установи, разом iз спiвробiтниками Iнституту продовжував публiкувати роботи з фiзики
елементарних частинок та релятивiстичної ядерної фiзики. При можливостi вiн вiдвiдував IТФ,
спiлкуючись iз його керiвництвом, зустрiчався зi
своїми учнями та колишнiми спiвробiтниками. Як
член-кореспондент НАН України Вiталiй Петрович приймав активну участь у роботi Вiддiлення
ядерної фiзики та енергетики Академiї. Ним була заснована премiя для молодих вчених IнституISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2020. Т. 65, № 7
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ту теоретичної фiзики НАН України, яка урочисто вручалася талановитим молодим ученим. На
вiдзнаку визначного внеску у створеннi Iнституту
та за вагомi досягнення в галузi теоретичної фiзики у 2011 роцi В.П. Шелесту було присвоєно звання “Почесний доктор Iнституту теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова”
Вiталiй Петрович був людиною широкого кола
iнтересiв та уподобань, якi виходили далеко за межi професiйних, мав глибокi знання з iсторiї України, всесвiтньої iсторiї, був високоосвiченою, iнтелiгентною та глибокопорядною людиною.
Вдячна пам’ять про Вiталiя Петровича Шелеста, одного з фундаторiв Iнституту теоретичної
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фiзики НАН України, вченого, органiзатора науки, талановитого адмiнiстратора, вчителя i надзвичайно доброзичливу особистiсть назавжди збережеться в серцях його учнiв, колег, послiдовникiв, однодумцiв.
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