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СОЛОМОНА ІСААКОВИЧА ПЕКАРА 
    
 
   Соломон Ісаакович Пекар народився 16 березня 1917 року у  Києві. У 1933 
році вступив на фізичний факультет Київського університету. Прагнення до 
самостійної наукової праці виявилося ще у студентські роки. Тоді він виконав 
роботу зі знаходження функції розподілу електронів в плазмі газового розряду 
за наявності непружних втрат. Доповідь роботи на сесії  Відділення фізики АН 
СРСР у 1938 році  викликала гарячі суперечки й дискусії, переможцем яких 
виявився молодий студент. С.І. Пекар вступив до аспірантури на кафедру 
теоретичної фізики під керівництвом І.Є. Тамма. Разом із навчанням працював 
за сумісництвом викладачем теоретичної фізики в університеті, а також 
науковим співробітником Інституту фізики АН УРСР. На захисті 
кандидатської дисертації в травні 1941 року 24-річному С.І. Пекару, на 
пропозицію В.Є. Лашкарьова, І.Є. Тамма і Я.І. Френкеля, був присуджений 
ступінь доктора фізико-математичних наук. З 1944 по 1960 роки працював на 
посаді завідувача відділу теоретичної фізики в Інституті фізики АН УРСР. 

С.І. Пекар був затверджений у вченому званні професора рішенням Вищої атестаційної комісії СРСР, а у 
період 1946-1949 років працював заступником  директора з наукової роботи та в.о. директора Інституту 
фізики АН УРСР. 
   Соломон Ісаакович Пекар є одним із засновників Інституту напівпровідників АН УРСР (створений 
Постановою Ради Міністрів УРСР від 3 вересня 1960 р.). Він очолював відділ теоретичної фізики цієї 
установи  (1960-1985) та продовжував викладацьку діяльність (1938-1976) в Київському державному 
університеті імені Тараса Шевченка на посадах професора та завідувача кафедрою. 
   У 1981 р. С.І. Пекар відзначений Державною премією УРСР в галузі науки та техніки. 
   Основна наукова діяльність С.І. Пекара присвячена розробленню фундаментальних проблем в галузі 
електронної теорії твердого тіла та теорії напівпровідників, що була втілена у багатьох наукових напрямах: 
 
1. Теорія контактів метал-напівпровідник та теорія випрямлення струмів. 
2. Теорія поляронів. 
3. Теорія оптичних, електричних та фотоелектричних явищ у кристалах. 
4. Теоретичне передбачення додаткових світлових хвиль у кристалах. Зареєстровано наукове 
відкриття СРСР «Явище розповсюдження додаткових світлових хвиль в кристалах». 
5. Основи загальної теорії кристалів. 
6. Запропоновано новий тип хімічних лазерів. 
 
   Про оригінальність та принципову важливість наукових напрямів, започаткованих академіком С.І. 
Пекарем, свідчить інтерес до його наукової діяльності з боку видатних фізиків – академіка 
М.М. Боголюбова, академіка Л.Д. Ландау, академіка І.Є. Тамма. Його роботи було високо оцінено у відгуках 
президентів АН СРСР академіка А.Ф. Іоффе, академіка О.М. Несмеянова та багатьох інших видатних вчених 
того часу. Інтерес зі сторони міжнародної наукової спільноти до теорії поляронів виявили лауреати 
Нобелівської премії Р. Фейнман і Ли Цзун-Дао, Фрейліх, Лоу, Пайнс, Мотт та багато інших. Монографію 
«Дослідження з електронної теорії кристалів» було перекладено на англійську, німецьку та китайську мови. 
Його науковий доробок широко відомий та високо цінується у всьому світі. 
   Поряд з науковою та педагогічною діяльністю С.І. Пекар проводив велику науково-організаційну роботу в 
галузі фізики напівпровідників. Був членом Наукової ради з проблеми «Фізика та хімія напівпровідників АН 
СРСР» та заступником голови Наукової ради з фізики напівпровідників АН УРСР, головою оргкомітету 
Всесоюзних нарад з теорії напівпровідників та керівником цих робіт.  
   Помер С.І. Пекар 8 липня 1985 року. 
 

В експозиції представлені книги, наукові збірники, періодичні видання про життя і діяльність всесвітньо 
відомого талановитого вченого-фізика. 
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