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Харківський період наукової твор-

чості Л.Д.Ландау важливий його фун-

даментальними науковими досяг-

неннями, а також тим, що саме тоді 

почалося формування наукової шко-

ли вченого [1—3]. Тут його учнями 

були Є.М.Ліфшиць, О.С.Компанієць, 

О.І.Ахієзер, І.Я.Померанчук, І.М.Ліф-

шиць, В.Г.Левич, В.Л.Герман та інші.

Діяльність Веніаміна Леонтійовича 

Германа (10.05.1914—24.10.1964) мало 

висвітлена в історико-науковій літера-

турі, тому важливими є знайдені нами 

архівні матеріали [4,5], які свідчать, що 

він народився у с. Замброво (Польща), 

закінчив Механіко-технологічний тех-

нікум у Полтаві (1930), працював у Хар-

ківському конструкторському бюро 

Уполнаркомтяжпрому (1931—1932), 

викладав фізику у Харківському елек-

тротехнічному інституті (1932—1936). 

У 1934 р. В.Л.Герман вступив на фізич-

не відділення фізико-математичного 

факультету Харківського університе-

ту, після закінчення якого за спеці-

альністю теоретична фізика у 1936 р. 

залишився на посаді викладача теоре-

тичної фізики, у 1940 р. його було за-

тверджено доцентом за спеціальністю 

теоретична фізика. Водночас з 1936 р. 

В.Л.Герман почав працювати під ке-

рівництвом Л.Д.Ландау у відділі теоре-

тичної фізики Харківського фізико-

технічного інституту, у 1939 р. захистив 

кандидатську дисертацію. В евакуації 

з 1941 по 1944 рр. вчений був доцентом 

Українського університету (об’єднані 

Харківський та Київський університе-

ти) у м. Кизил-Орда. Після повернен-

ня В.Л.Герман знову працює в Хар-

ківському університеті, де у 1944 — 

1964 рр. очолює кафедру теоретичної 

механіки, та у Харківському фізико-

технічному інституті, де до 1955 рр. є 

науковим співробітником, завідувачем 

відділу теорії електромагнітного поля. 

У 1945 р. у Києві на об’єднаній раді ін-

ститутів фізики і математики АН УРСР 

В.Л.Герман захистив докторську дис-

ертацію “Деякі теорії пластичності ані-
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зотропних середовищ”, у 1946 р. його 

було затверджено професором. З 1955 

по 1964 рр. вчений — завідувач відділу 

теоретичної фізики (з 1959 р. — відділ 

теоретичної електроніки) новостворе-

ного Інституту радіофізики та електро-

ніки НАН України.

Професор В.Л.Герман був високо-

ерудованим фізиком-теоретиком з ши-

роким діапазоном наукових інтересів. 

Він зробив значний внесок у розвиток 

теоретичної фізики, фізики твердого 

тіла, статистичної радіофізики, зокре-

ма теорії пластичності анізотропних 

сере довищ, теорії релаксаційних сере-

довищ, тензорних властивостей крис-

талів, теорії суцільних середовищ, кван-

тової механіки, електродинаміки, теорії 

відносності, нелінійної фізики, кавіта-

ції, теорії спектрів, поляризації світла, 

теорії гравітаційного поля. У його пер-

ших наукових працях, здійснених під 

керівництвом Л.Д.Ландау, було прове-

дено ряд досліджень взаємодії світла з 

атомними системами [6—11]. З приводу 

цих результатів академік НАН України 

О.С.Давидов зазначав: “Мабуть, перше 
теоретичне тлумачення поглинання світ-
ла складними молекулярними кристалами 
було запропоновано В.Л.Германом у 1944 
р. у тогочасному центрі низькотемпера-
турних спектральних досліджень — Хар-
кові [9]” [12, c.57].

Післявоєнне відродження та інтен-

сивний розвиток виробництва ставили 

перед механікою нові задачі, перш за 

все пов’язані з розробкою нових міц-

них матеріалів, вузлів тертя та різних 

технічних конструкцій, дослідженням 

обтікання повітряних і водяних сна-

рядів тощо. Великий цикл робіт з тео-

рії пластичності анізотропних середо-

вищ, виконаний В.Л.Германом, склав 

предмет його докторської дисертації 

[13—21]. 

Важливий етап наукової діяль-

ності В.Л.Германа пов’язаний з до-

слідженням поширення радіохвиль у 

широкому діапазоні частот . Ці робо-

ті були започатковані у післявоєнні 

роки у зв’язку з виконанням у ХФТІ 

важливих науково-дослідних робіт, 

спрямованих на створення систем за-

горизонтної радіолокації та комплек-

сне освоєння міліметрового діапазону 

радіохвиль. З 1955 р. ці напрями набу-

ли розвитку в ІРЕ, де керівництво те-

оретичною частиною досліджень було 

доручено В.Л. Герману. Він, спільно 

з іншими вченими ІРЕ, розв’язав ряд 

важливих проблем радіофізики: здій-

снив теоретичні та експериментальні 

дослідження молекулярного погли-

нання радіохвиль міліметрового діа-

пазону та їх розсіювання гідрометео-

утвореннями (опади, туман); детально 

вивчив характеристики послаблення 

радіохвиль міліметрового діапазону в 

газах атмосфери у лініях поглинання та 

вікнах прозорості; розв’язав задачу про 

поширення хвиль у випадково неод-

норідному середовищі при наявності 

поверхні розділу. Ця модель найбільш 

точно описувала поширення радіо-

хвиль та світла в реальній тропосфері 

при відбитті від поверхні землі з ураху-

ванням випадкових неоднорідностей 

коефіцієнту заломлення [22—39].

У вересні 1962 р. керівництво ІРЕ в 

особі директора інституту О.Я.Усико ва, 

секретаря партбюро Є.П.Коноваленка 

і голови місцевого комітету Е.А.Канера 

відзначало: “В.Л.Герман є видатним уче-
ним, автором понад сорока теоретичних 
досліджень великого наукового значення. 
Коло наукових інтересів В.Л.Германа 
надзвичайно широке — квантова меха-
ніка, сучасна теорія спектрів, теорія 
суцільних середовищ і фізика твердого 
тіла, електродинаміка і теорія віднос-
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ності, до розвитку яких він зробив сут-
тєвий внесок. В.Л.Герман веде велику 
і цілеспрямовану роботу з виховання 
учених-фізиків” [4, арк. 69].

Слід зазначити, що В.Л.Герман, 

як авторитетний науковий лідер зіграв 

значну роль в організації та постанов-

ці теоретичних досліджень з різних 

напрямів радіофізики та електроніки 

в ХФТІ та ІРЕ, де під його науковим 

керівництвом та при безпосередній 

особистій участі проводились прак-

тично всі важливі науково-дослідні 

роботи. Починаючи з цього періоду 

глибока проробка теоретичних питань 

стала обов’язковою складовою та ха-

рактерною особливістю харківської 

радіофізичної школи. Подальша змі-

на структури теоретичних відділів ІРЕ 

була зумовлена розгалуженням напря-

мів теоретичних досліджень. У 1959 р. 

теоретичний відділ очолив П.В.Бліох 

(1922—2000), у 1967 р. його було пе-

рейменовано на теоретичній відділ 

поширення радіохвиль в іоносфері й, 

нарешті, у 1985 р. цей відділ відокре-

мився від ІРЕ при створенні Радіо-

астрономічного інституту АН УРСР. 

Спадкоємцями цього відділу нині є 

відділ космічної радіофізики РІ НАНУ 

(завідувач — А.О.Мінаков) та відділ 

радіофізики геокосмосу (завідувач — 

Ю.М.Ямпольський). У 1959—1964 рр. 

В.Л.Герман керував новоствореним 

відділом теоретичної електроніки, 

після його смерті цей відділ очолив 

Е.А.Канер (1931—1986), зважаючи 

на наукові інтереси якого, цей відділ 

у 1967 р. було перейменовано на від-

діл теорії твердого тіла (нині — від-

діл теоретичної фізики, завідувач — 

В.О.Ямпольський). У 1967 р. з відділу 

було виділено новий відділ теорії диф-

ракції та дифракційної електроніки 

під керівництвом В.П.Шестопалова 

(1923—1999). Нині цей відділ очолює 

П.М. Мележик. У 1980—1981 рр. в ІРЕ 

були створені нові теоретичні відді-

ли — відділ напівпровідникової плаз-

ми під керівництвом В.М.Яковенка 

(нині — відділ радіофізики твердого 

тіла) та відділ теорії розсіювання та по-

ширення радіохвиль під керівництвом 

В.Г.Сологуба (1939—1987) (сучасна 

назва — відділ математичної фізики, 

завідувач — Ю.К.Сіренко).

Діяльність В.Л.Германа була тісно 

пов’язана також з Харківським універ-

ситетом, де він двадцять років поспіль 

завідував кафедрою теоретичної меха-

ніки, підготував близько 20 кандидатів 

наук [5, арк.10]. Протягом його керів-

ництва кафедрою головним напрямом 

тут стала механіка суцільних сере-

довищ. Почали розроблятись нові на-

прями — магнітогазодинаміка, астро-

фізика, теорія пластичності й темпера-

турних напруг, кристалофізика, газо- 

та магнітодинамічна теорія мастил, 

анізотропна теорія пружності, теорія 

ударних хвиль, теорія турбулентності, 

теорія граничного шару та теорія граві-

таційного поля. В.Л.Герман увів до уч-

бових планів курси магнітної гідроди-

наміки та тензорного аналізу, об’єднав 

низку окремих дисциплін в єдиний 

курс механіки суцільних середовищ.

Педагогічну діяльність В.Л.Герма-

на складали багаторічна інтенсивна 

робота з молоддю, а також яскраві й 

захоплюючі лекції з основних спец-

курсів — теорії суцільних середовищ, 

теоретичної фізики, загальної теорії 

відносності, магнітної газодинаміки, 

теорії пружності, теорії пластичності, 

гідродинаміки, теорії поля — для сту-

дентів четвертого та п’ятого курсів, ас-

пірантів і наукових співробітників уні-

верситету на механіко-математичному, 

фізичному та хімічному факультетах. 
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Колеги так характеризували вченого: 

“Всі, хто знав Веніаміна Леонтійовича, 
назавжди запам’ятають його виключну 
доброзичливість, людяність, готовність 
прийти на допомогу в скрутну хвилину. 
Учні Веніаміна Леонтійовича ставали, 
як правило, його друзями” [4, арк. 77].

Вчений приймав активну участь 

у суспільному житті університету: 

протягом ряду років був керівни-

ком журі фізико-математичної секції 

між обласного огляду студентських 

робіт, читав лекції як член фізико-

математичної секції Товариства з по-

ширення наукових знань. “Його лекції 
завжди продумані, строго наукові”, — 

зазначалось у характеристиці, даній 

В.Л.Герману виконуючим обов’язки 

ректора Хар ків сь кого університету  

до центом В.І.Ма хінь ко 14 жовтня 

1954 р. “В.Л.Герман блискуче закінчив 
за виключно короткий термін — два 
роки — фізико-математичний факуль-
тет Харківського університету. За час, 
що пройшов з 1936 р., він склався в пре-
красного, самостійного молодого вченого 
з дуже високою фізико-математичною 
культурою та широким науковим сві-
тоглядом. Доцент В.Л.Герман у своїй 
педагогічній діяльності проявив себе як 
серйозний вдумливий педагог, який пре-
красно поєднує глибину з ясністю ви-
кладення, дуже цікавиться та добре 
ставиться до своєї роботи”, — писали 

у 1941 р. проректор Харківського уні-

верситету Корнієнко, декан фізико-

математичного факультету професор 

А.В.Желіховський та керівник ка-

Завідувач кафедри теоретичної механіки Харківського університету професор В.Л.Герман 
(третій зліва у першому ряду) зі студентами-механіками 4-го курсу фізико-математичного 

факультету. Зліва направо: 1-й ряд: Т.Клещ, Г. Болеславська (Гуднік), Є.Чадська, 
Є.Татарченко (Уральцева); 2-й ряд: І.Сухаревський, В.Коган, А.Ковалев, І.Немцов, 

Б.Черніковський, Б.Швидкой, В.Короп, І Ільєвський. Харків, 10 березня 1950 р.
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федри теоретичної фізики професор 

О.І.Ахієзер [5, арк.7].

Серед учнів В.Л.Германа слід на-

звати академіка НАН України, дирек-

тора Інституту радіофізики та електро-

ніки у 1973—1993 рр. Віктора Петро-

вича Шестопалова; доктора фізико-

математичних наук, професора, ректо-

ра Харківського університету з 1975 по 

1993 рр. Івана Євгеновича Тарапова, 

доктора фізико-математичних наук, 

професора, завідувача відділу біофізи-

ки Інституту радіофізики та електроні-

ки НАН України з 1964 по 2005 рр. Во-

лодимира Яковича Малеєва, доктора 

фізико-математичних наук, старшого 

наукового співробітника Інституту ра-

діофізики та електроніки НАН України 

Юрія Федоровича Філіпова, доктора 

фізико-математичних наук, професо-

ра, головного наукового співробітника 

Радіоастрономічного інституту НАН 

України Анатолія Григоровича Боєва, 

доктора фізико-математичних наук, 

професора, завідувача кафедри вищої 

математики та інформатики Харків-

ського університету Артема Артемови-

ча Янцевича.

Науковий доробок професора 

Л.Германа та його учнів у галузі теорії 

твердого тіла, теоретичної механіки та 

радіофізики дозволяє також поставити 

питання про наукову школу вченого, 

яке, однак, потребує подальшого ви-

вчення.

Автори статті виловлюють щиру 

вдячність завідувачу кафедри вищої 

математики та інформатики Харків-

ського університету Артему Артемови-

чу Янцевичу, а також завідувачці кафе-

дри теоретичної механіки Харківського 

університету Наталії Миколаївні Ки-

зиловій за допомогу у роботі та надані 

фото- і документальні матеріали.
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