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ДО 60-РIЧЧЯ БОГДАНА СТЕПАНОВИЧА НОВОСЯДЛОГО

IN HONOUR OF BOHDAN NOVOSYADLYJ ON THE OCCASION OF HIS 60th BIRTHDAY

Нещодавно виповнилося 60 рокiв директоровi
Астрономiчної обсерваторiї Львiвського нацiональ-
ного унiверситету iменi Iвана Франка, докторовi
фiзико-математичних наук, професоровi Богдановi
Степановичу Новосядлому — вiдомому космолого-
вi, астрономовi, популяризаторовi науки, лауреато-
вi Державної премiї України в галузi науки i технiки
за 2014 рiк.

Богдан Новосядлий народився 16 березня 1957
року в с. Бiлому Чорткiвського району Тернопiль-
ської областi. У 1979 роцi закiнчив фiзичний фа-
культет Львiвського державного унiверситету iменi
Iвана Франка. Вiд 1979 до 1981 працював iнжене-
ром у Фiзико-механiчному iнститутi iм. Г. Карпенка
НАНУ. У цi ж роки долучається до астрофiзичних
семiнарiв, що вiдбувалися в Iнститутi прикладних проблем механiки i математики АН УРСР. Вiд
1981 року починає працювати молодшим науковим спiвробiтником в Астрономiчнiй обсерваторiї
Унiверситету.

Протягом 1987–1991 рокiв заочно навчався в аспiрантурi в Астрокосмiчному центрi Фiзичного iн-
ституту iм. П. Н. Лебедєва АН СРСР в Москвi пiд керiвництвом доктора фiз.-мат. наук В. Лукаша
(Iнститут космiчних дослiджень АН СРСР), видтак у 1991 роцi захистив кандидатську дисертацiю
на тему “Моделювання великомасштабних потокiв матерiї у Всесвiтi та спектри первинних збу-
рень густини”, здобувши ступiнь кандидата фiзико-математичних наук. У дисертацiї Б. Новосядлий
докладно вивчив Великий Атрактор — нововiдкрите на ту пору гiгантське скупчення галактик, за-
пропонував теоретичну модель його спостережних характеристик (вiдтворення профiлю пекулярних
швидкостей, газодинамiчнi явища з висвiчуванням у дiлянцi центру скупчення, iмовiрнiсть флукту-
ацiї, що привела до утворення скупчення в первинному полi збурень та iншi аспекти).

Вiд 1991 року Богдан Новосядлий продовжує працювати вже старшим науковим спiвробiтником в
Астрономiчнiй обсерваторiї Львiвського державного унiверситету iменi iвана Франка, а в 2002 стає
її директором. Богдан Степанович також доклав значних зусиль до вiдновлення кафедри астро-
фiзики на фiзичному факультетi в 1997 роцi. Завдяки йому у структурi Обсерваторiї в 2003 роцi
з’явився вiддiл релятивiстської астрофiзики та космологiї, який вiн очолив. Основними напрямами
дослiдження вiддiлу стали: процеси формування галактик, квазарiв, скупчень галактик, порожнин
та великомасштабної структури Всесвiту, теоретичнi моделi темної енерґiї та iншi.

Працюючи в Обсерваторiї, Богдан Степанович налагоджує спiвпрацю з європейськими наукови-
ми структурами, що сприяє iнтеграцiї української науки до свiтового наукового товариства. Так, вiн
двiчi вiдвiдує Мiжнародну школу передових дослiджень (SISSA) в Трiєстi (1992, 1996), мiжнародну
конференцiю з космологiї в Римi (1996). Результатом цього стала перемога в конкурсi Швейцарсько-
го наукового фонду спiльно з Рут Дюрер з Iнституту теоретичної фiзики Женевського унiверситету,
де Богдан Новосядлий працював у 1997 i 1998 роках по кiлька мiсяцiв. Також вдалось налагодити
спiвпрацю з Потсдамським iнститутом астрофiзики (Нiмеччина), зокрема для виконання спiльної
роботи з професором С. Ґотльобером над проектом з тестування космологiчних моделей iз гарячою
та холодною темною енерґiєю. Iз недавнiх прикладiв мiжнародної спiвпрацi можна назвати участь
України в мiжнародному проектi CTA — дослiдження високоенерґетичних частинок за допомогою
мережi черенковських телескопiв. Обсерваторiя Унiверситету, як i сам Богдан Степанович, є актив-
ними учасники цього проекту.

У 2007 роцi Б. Новосядлий захистив докторську дисертацiю на тему “Великомасштабна структура
та параметри космологiчної моделi спостережуваного Всесвiту”, у якiй вiн виклав теорiю формуван-
ня великосмашстабної структури Всесвiту в моделi Лямбда-CDM з первинного спектра збурень, що
узгоджувалась зi всiма доступними на ту пору спостережними даними.

Професор Б. Новосядлий — визнаний у свiтi вчений-астрофiзик. Завдяки його таланту i працьо-
витостi Львiв i Україна все частiше фiґурують на сторiнках провiдних наукових журналiв. Його
науковi зацiкавлення надзвичайно широкi: астрофiзика газових туманностей, квазари, космологiя,
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зокрема великомасштабна структура Всесвiту, визначення параметрiв космологiчних моделей, ево-
люцiя скупчень та порожнин у розподiлi матерiї у Всесвiтi та iншi. Пiсля епохального вiдкриття
наявностi темної енерґiї в нашому Всесвiтi через його прискорене розширення професор Б. Ново-
сядлий розвиває власний, новий для Обсерваторiї, напрям дослiджень — вивчення космологiчних
моделей з динамiчною темною енергiєю. За цей час (починаючи вiд 1998 року) пiд його керiвницт-
вом захищено 5 кандидатських дисертаций, завдяки чому формується нова львiвська космологiчна
школа дослiджень. Богдан Степанович — автор та спiвавтор понад 100 наукових праць, серед яких
є монографiї, навчальнi посiбники, статтi у провiдних наукових виданнях. Вiн входить до редколе-
гiй профiльних наукових журналiв високого рiвня: “Кiнематика та фiзика небесних тiл”, “Журнал
фiзичних дослiджень”, “Вiсник ЛНУ. Фiзична серiя” та “Odessa Astronomical Publications”.

Значна частина роботи професора Б. Новосядлого — це педагогiчна дiяльнiсть. Богдан Степано-
вич — автор курсiв “Структура та еволюцiя Всесвiту” та “Мiкромакрофiзика”, якi читає студентам
фiзичного факультету Унiверситету. Цi курси, а також його пiдручники дають змогу студентам
ознайомитися з основами космологiї та фiзики частинок, дiзнатися про сучаснi проблеми та пер-
спективнi напрями в цих галузях науки. Студенти з вдячнiстю та захопленням вiдгукуються про
свого викладача.

Багаторiчнi дослiдження професора Б. Новосядлого були вiдзначенi як на мiжнародному, так i на
нацiональному рiвнях. У 2014 р. групу авторiв, серед яких був i Богдан Степанович, нагороджено
Державною премiєю України в галузi науки i технiки за 2014 за роботу “Будова та еволюцiя Всесвiту
на галактичних та космологiчних масштабах, прихована маса i темна енергiя: теоретичнi моделi та
спостережнi результати”. А в 2016 роцi найкращою книгою в галузi фундаментальних наук (Basic
Science Book Award) мiжнародна академiя астронавтики назвала тритомник “Dark energy and dark
matter in the Universe” (Темна енергiя i темна матерiя у Всесвiтi), де внесок Богдана Степановича
полягав в докладному викладi стану дослiджень темної енерґiї, опису рiзних її моделей на момент
публiкацiї роботи.

Працюючи директором найстарiшої в Українi (i шостої у свiтi) обсерваторiї, професор Новосяд-
лий завжди придiляв особливу увагу популяризацiї науки, вихованню майбутнiх поколiнь учених-
астрономiв, донесенню результатiв роботи та iсторiї Обсерваторiї до широкого загалу. Вiн автор
численних захопливих науково-популярних статей, виступiв, спiвкерiвник мiждисциплiнарного се-
мiнару “Обрiї науки”, який творить унiкальний в Українi майданчик для спiлкування i вироблення
єдиної вiзiї мiж природничими та гуманiтарними науками, досвiдченими вченими i студентами. За-
вдяки його наполегливiй працi в Українi продовжується традицiя олiмпiад з астрономiї: Богдан
Степанович був серед членiв оргкомiтетiв i членiв журi численних учнiвських олiмпiад з астрономiї
як обласних, так i Всеукраїнських. Директор обсерваторiї нiколи не вiдмовляє науково-популярним
виданням в їхньому проханнi розповiсти читачам доступною мовою про сучасний стан справ у кос-
мологiї та й астрономiї загалом. А дверi обсерваторiї завжди вiдкритi для екскурсiй, якi нерiдко
директор проводить сам, зачаровуючи вiдвiдувачiв розповiдями про нiчне небо.

Богдан Новосядлий — учений-громадянин i патрiот України. Вiн був серед iнiцiаторiв створення
Сотнi Юрiя Вербицького у Львовi взимку 2014 року, органiзовував i читав лекцiї у Вiдкритому унi-
верситетi Майдану. Цi його риси поряд iз визначними науковими результатами привели до ще одного
визнання українською науковою спiльнотою — обрання дiйсним членом Наукового товариства iменi
Тараса Шевченка.

У короткiй ювiлейнiй статтi не згадаєш (навiть у загальних рисах) усього, що зробив професор
Новосядлий. Як i не перелiчиш рис його характеру — надзвичайної скромностi, працьовитостi, добро-
зичливостi, вiдкритостi i щирого, якогось навiть дитячого, зацiкавлення свiтом. Усi, кому пощастило
знати його особисто, тiшаться i збагачуються вiд спiлкування з цiєю свiтлою, мудрою i талановитою
Людиною.

Редакцiйна колегiя “Журналу фiзичних дослiджень”, колеги-фiзики та астрономи щиро вiтають
професора Богдана Новосядлого з 60-рiччям, бажають ювiляровi мiцного здоров’я, натхнення та
нових досягнень!
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ЯРОСЛАВ ОСТАПОВИЧ ДОВГИЙ (1933–2017)

YAROSLAV OSTAPOVYCH DOVHYJ (1933–1917)

Свiтлiй пам’ятi Вченого, Педагога, Патрiота
(30.09.1933–24.05.2017)

Лише той Учитель хто живе так, як навчає.
(Григорiй Сковорода)

Наукова спiльнота Львова втратила вiдомого науковця та
неординарного педагога: вiдiйшов у вiчнiсть професор Довгий
Ярослав Остапович.

Роки наполегливої працi у стiнах фiзичного факультету
Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка бу-
ли для Ярослава Остаповича роками творчого наробку та мож-
ливостi дiлитися здобутим досвiдом зi студентами й колегами.

Ярослав Остапович Довгий знаний як професор кафедри екс-
периментальної фiзики, заслужений професор Львiвського нацi-
онального унiверситету iменi Iвана Франка, дiйсний член Науко-
вого товариства iменi Шевченка, багаторiчний голова фiзичної комiсiї, голова Фундацiї О. Смакули,
член багатьох редколегiй перiодичних видань, лауреат премiї iменi А. Ф. Прихотько НАН України.

Природничi науки цiкавили Ярослава Остаповича з дитинства. Пiсля Бовшiвської семирiчної та
Бiльшiвцiвської середньої шкiл доля привела його на фiзико-математичний, фiзичний факультети
Львiвського унiверситету, далi — аспiрантура в Iнститутi фiзики АН України (Київ). Тема канди-
датської дисертацї “Дослiдження оптичних властивостей гiротропiчних кристалiв та молекулярних
кристалiв з домiшками” (1964).

Повернувшись у 1960 роцi до Львова, Ярослав Остапович працює на кафедрi експериментальної
фiзики понад 50 рокiв. Це цiла епоха — вiд заснування лабораторiї, де заґенерував перший лазер у
Львовi (1963), до впровадження новiтнiх курсiв для студентiв iз тематики лазерної фiзики, нелiнiй-
ної оптики, спектроскопiї кристалiв, теорiї груп у спектроскопiї, оптики конденсованих середовищ.
Докторську дисертацiю “Оптичнi спектри i енерґетична структура нелiнiйних кристалiв” Ярослав
Остапович захистив у 1985 роцi. Багатогранна наукова робота представлена у бiльш нiж 500 публi-
кацiях та авторських свiдоцтвах на винаходи.

Найбiльш знанi друкованi працi здобули популярнiсть серед студентiв: пiдручники з лазерного
практикуму “Оптичнi квантовi генератори” (Вища школа, 1977), “Електронна будова i оптика нелi-
нiйних кристалiв” (Львiв, 1996). “Чарiвне явище надпровiдностi” (Львiв, 2000) — це приклад поєд-
нання академiчного стилю з надзвичайно тонким науковим гумором. Книга глибока, але доступна i
для широкої аудиторiї.

Плекаючи наукову думку Ярослав Остапович бачив єдино правильний шлях пiдтримувати зацi-
кавлення молодi у фiзичних дослiдженнях через спiльну творчу працю та iндивiдуальне осмислення
проблем, у поєднаннi експерименту та теорiї. Ярослав Остапович був наставником для восьми кан-
дидатiв та двох докторiв наук.

Звертаючись до книги “Резонанси. Асоцiацiї та афоризми з колекцiї професора Ярослава Довгого”,
яку видав Ярослав Остапович у Львовi (2013), ми нiби починаємо тиху та глибоку розмову. У
цей томик увiйшли вислови та думки, близькi серцю Ярослава Остаповича. Розкриваючи власний
внутрiшнiй свiт, свою картину свiту, Педагог дає настанови для молодi, i не лише, науковцям. . .

Усвiдомлення себе як ВЧИТЕЛЯ приходило поступово, i Ярослав Остапович став тим зразком
академiчного професора, на який буде взорувати не одне поколiння викладачiв.

Хто не любить свободи та iстини,
може стати людиною могутньою,
але великою нiколи не буде.
(Вольтер)

Справжнiй учений не може бути не скромним:
що бiльше вiн зробив, то йому зрозумiлiше,
як багато ще залишилось зробити.
(Анатоль Франс)

Праця. . . У навчальнiй лабораторiї, в аудиторiї пiд час лекцiй, у науковiй бiблiотецi, вдома серед
книжкового царства. . .
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З усiх втрат
втрата часу найтяжча.
(Григорiй Сковорода)
Ярослав Остапович любив вчитися — iстинний Педагог вчиться впродовж усього свого життя.

Тут вчаться сумнiватися.
(Напис на фронтонi Лiсабонського унiверситету)

З легкої руки Я. О. Довгого була започаткована нова технологiчна галузь нелiнiйно-оптичного
матерiалознавства.

Якщо символом XX сторiччя був електрон,
то символом XXI сторiччя буде фотон.
Ученiсть, добром не пiдкута, —
То лжа єсть прелюта.
(Iван Драч)
Будучи патрiотом та громадянином, який вболiває за свою Батькiвщину, Ярослав Остапович при-

свячує себе роботi в Науковому товариствi iменi Шевченка, повертаючи пам’ять про фiзикiв для
широкої громадськостi.

Наука має бути найвищим втiленням патрiотизму,
бо серед народiв першим завжди буде той,
хто випередить iнших у галузi думки
та розумової дiяльностi.
(Луї Пастер)

Життя у науковий роздумах, у пошуках життєвих законiв, у намаганнi усвiдомити та прийняти
iсторичний шлях — це життєва парадигма Вчителя.

Якщо б ми задовольнилися знайденим,
Ми б нiколи нiчого не знаходили.
(Сенека Молодший)

Слава — стан нерiвноважний.
Без пiдтримки цей стан неодмiнно згасає.

Ярослав Остапович є тим прикладом науковця та педагога, який з радiстю дiлився всiм, що мав —
знаннями, порадами, добрим словом, гостиннiстю. . . Такi люди, навiть перейшовши в iнший вимiр,
продовжуються в роботi та здобутках своїх учнiв i послiдовникiв.
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