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ГЕННАДIЙ ФЕДОРОВИЧ ФIЛIППОВ
(до 80-рiччя вiд дня народження)

26 березня виповнилося 80 рокiв вiдомому фiзикутеоретику, доктору фiзико-математичних наук, професору, завiдувачу вiддiлу структури атомних ядер
Iнституту теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова
НАН України, лауреату премiї iм. К.Д. Синельникова НАН України Геннадiю Федоровичу Фiлiппову.
Геннадiй Федорович народився у Москвi в сiм’ї службовцiв. У 1956 роцi закiнчив з вiдзнакою фiзичний
факультет Московського державного унiверситету i
був направлений у Челябiнськ, на пiдприємство п/с
150, де працював фiзиком-теоретиком понад десять
рокiв. У 1960 роцi вiн успiшно закiнчив аспiрантуру фiзичного факультету МГУ та захистив кандидатську дисертацiю.
На початку наукової дiяльностi Геннадiй Федорович виконав серiю робiт з теорiї колективних збуджень атомних ядер. Запропонована ним разом з ака-
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демiком О.С. Давидовим модель неаксiальних ядер
отримала широке мiжнародне визнання i стала вiдомою у свiтовiй лiтературi як “модель Давидова–
Фiлiппова” (ЖЭТФ, 32, 945 (1957)). Також отримали
визнання його дослiдження з фiзики плазми, зокрема, пiонерська робота Ю.О. Романова, Г.Ф. Фiлiппова
з квазiлiнiйного наближення (ЖЭТФ, 40, 123 (1961)).
Важливi результати було отримано Геннадiєм Федоровичем пiд час дослiдження стiйкостi та єдиностi автомодельних розв’язкiв рiвнянь гiдродинамiки.
Пiсля переїзду до Києва в 1966 роцi Г.Ф. Фiлiппов починає теоретичнi дослiдження структури атомних ядер та ядерних реакцiй в щойно створеному Iнститутi теоретичної фiзики. Вiн запропонував новi
асимптотичнi методи вивчення властивостей зв’язаного стану атомних ядер. Цi роботи склали основу
докторської дисертацiї, яку вiн захистив у 1970 р.
У 1974–1996 роках вiн викладав на фiзичному
факультетi Київського нацiонального унiверситету
iм. Тараса Шевченка. Вiд 2004 року читав курси лекцiй для студентiв у науково-освiтньому центрi IТФ
iм. М.М. Боголюбова НАН України. Вiн входить
до складу редакцiйної ради мiжнародного журналу
“Ядерная физика”.
На початку 70-х рокiв Геннадiй Федорович запропонував новий оригiнальний пiдхiд у мiкроскопiчнiй
теорiї колективних збуджень атомних ядер. Цей пiдхiд, вiдомий як метод узагальнених гiперсферичних
функцiй, вiдкрив шлях до обґрунтування на мiкроскопiчнiй основi феноменологiчних колективних моделей. У ньому вперше в рамках мiкроскопiчної теорiї
коректно визначено повну множину колективних та
внутрiшнiх змiнних та встановлено необхiдний набiр
квантових чисел, що визначають рiзноманiття колективних та внутрiшнiх збуджень системи тотожних
частинок.
За монографiю “Г.Ф. Филиппов, В.И. Овчаренко, Ю.Ф. Смирнов ‘Микроскопическая теория коллективных возбуждений атомных ядер’ ” (Наукова
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думка, Київ, 1981) вiн був нагороджений премiєю
iм. К.Д. Синельникова АН України. Ця книга була
перекладена англiйською мовою i стала вiдомою фахiвцям у багатьох країнах.
В 1980 роцi Геннадiй Федорович сформулював алгебраїчну версiю методу резонуючих груп, яка вiдкрила широкi можливостi для дослiдження структури легких атомних ядер та рiзного типу ядерних реакцiй. В рамках цього методу вiн та його учнi дослiдили низку ядерних реакцiй, котрi мають як фундаментальне, так i прикладне значення, наприклад,
для астрофiзики та керованого термоядерного синтезу. Подальший розвиток алгебраїчної версiї дав змогу
дослiдити природу та властивостi зв’язаних станiв i
станiв неперервного спектра ядер з великим надлишком протонiв та нейтронiв.
Коли в результатi удосконалення експериментальної технiки виник iнтерес до структури i властивостей
ядер, далеких вiд долини бета-стабiльностi, проблематика екзотичних ядерних систем стала основною
для вiддiлу. Структура багатьох ядер з надлишком
нейтронiв була дослiджена Геннадiєм Федоровичем
та спiвробiтниками його вiддiлу в рамках алгебраїчної версiї методу резонуючих груп, що виявилась
плiдною для розв’язання таких задач.
Як пiдсумок розвитку мiкроскопiчної теорiї ядерних реакцiй i звертання до багаточастинкових генераторних функцiй при реалiзацiї цiєї теорiї стало
зрозумiло, що генераторнi параметри є незалежними
змiнними хвильових функцiй, визначених у просторi
Фока–Баргманна, тобто у фазовому просторi, де зручно дослiджувати фазовi траєкторiї ядерних систем.
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Цей фундаментальний результат Г.Ф. Фiлiппова дав
змогу здiйснити аналiз властивостей ефективної взаємодiї кластерiв у дво- та трикластерних системах,
що виникає в результатi обмiну нуклонами при зменшеннi вiдстанi мiж ними.
Нинi вiддiл структури атомних ядер, понад три
десятирiччя очолюваний Геннадiєм Федоровичем Фiлiпповим, продовжує наукову роботу за такими напрямами: мiкроскопiчна теорiя легких ядер i ядерних
реакцiй, теорiя колективних збуджень атомних ядер,
динамiка багатоканальних та багатокластерних конфiгурацiй у легких атомних ядрах.
Пiд керiвництвом Геннадiя Федоровича було пiдготовлено декiлька докторських та велика кiлькiсть
кандидатських дисертацiй. Вражає географiя його
учнiв – вона простягається вiд Мексики до Японiї.
Г.Ф. Фiлiппов – надзвичайно вiддана науцi людина. В ньому поєднуються iнтелiгентнiсть, доброзичливiсть та висока вимогливiсть до себе та до своїх
колег i учнiв.
Своє 80-рiччя Г.Ф. Фiлiппов зустрiчає сповнений
творчих сил та продовжує активно i плiдно працювати для розвитку свiтової науки. Наукова громадськiсть щиро вiтає Геннадiя Федоровича з ювiлеєм,
бажає йому мiцного здоров’я, натхнення i нових творчих звершень.
А.Г. Загороднiй, В.М. Локтєв, В.П. Гусинiн,
Г.М. Зiновєв, Б.I. Лев, Е.Г. Петров,
В.С. Василевський, В.I. Засенко,
О.В. Нестеров, Ю.А. Лашко
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