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IВАН ВАСИЛЬОВИЧ СИМЕНОГ
(до 75-рiччя вiд дня народження)

17 сiчня 2014 року виповнилося 75 рокiв вiдомому
фiзику-теоретику, доктору фiзико-математичних
наук, професору, завiдувачу вiддiлу прикладних
проблем теоретичної фiзики Iнституту теорети-
чної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України.

Iван Васильович народився 17.01.1939 р. у с. Ки-
селi Олексiївського (тепер Первомайського) райо-
ну Харкiвської областi. Закiнчив Харкiвський на-
цiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна (1961 р.).
У 1962–1968 рр. працював в Iнститутi фiзики НАН
України. Вiд 1968 р. працює в Iнститутi теоретич-
ної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України, з
1993 р. – завiдувач вiддiлу прикладних проблем
теоретичної фiзики. Вiд 1999 р. вiн є також профе-
сором Київського нацiонального унiверситету iме-
нi Тараса Шевченка.

Свою наукову дiяльнiсть Iван Васильович почи-
нав пiд керiвництвом представника вiдомої харкiв-
ської школи фiзикiв-теоретикiв – академiка Оле-
ксiя Григоровича Ситенка. Першi роботи Iвана Ва-
сильовича були присвяченi проблемам теорiї пла-

зми та теоретичної ядерної фiзики. Потiм основ-
ну свою увагу вiн зосередив на фундаментальних
проблемах квантової теорiї систем з сильною та
кулонiвською взаємодiями.

Про широту наукових iнтересiв Iвана Васильо-
вича свiдчить далеко не повний перелiк отриманих
ним результатiв: побудовано теорiю флуктуацiй в
надпровiдниках, обґрунтовано наближення серед-
нього поля для бозе- та фермi-систем, розробле-
но наближення сильного зв’язку, встановлено унi-
версальнi властивостi енергетичних станiв систем
декiлькох частинок. Розроблено безмодельний пiд-
хiд до малонуклонних систем. Iваном Васильови-
чем побудовано дiаграми стабiльностi систем де-
кiлькох частинок iз сильною та кулонiвською вза-
ємодiєю, встановлено структурнi особливостi для
станiв тричастинкового ефекту Єфiмова, знайдено
точний солiтонний розв’язок рiвняння Шрьодiнге-
ра з нелокальною нелiнiйнiстю, отримано розв’яз-
ки для низьковимiрних рiвнянь. Розвинуто газо-
ве наближення для систем скiнченного числа ча-
стинок. Дослiджена можливiсть iснування муль-
тинейтронних крапель та тетранейтрона. Сформу-
льовано непертурбативнi релятивiстичнi рiвняння.
Для теоретичної ядерної фiзики розроблено пред-
ставлення без iзоспiну, яке принципово полегшує
теоретичнi дослiдження малонуклонних i легких
ядер. Дослiджено структурнi особливостi малону-
клонних та мультикластерних систем, розробле-
но ефективнi варiацiйнi методи прецизiйних роз-
рахункiв у системах частинок з рiзною природою
взаємодiй. Свого часу, у зв’язку з Чорнобильскою
тематикою, Iван Васильович дослiджував пробле-
ми мiграцiї радiоактивних забруднень в ґрунтах
та водi.

Iван Васильович Сименог – взiрець дослiдника,
цiлковито вiдданого науцi. В останнi роки ювiляр
так само, як i ранiше, натхненно i плiдно пра-



Iван Васильович Сименог

цює, отримує новi важливi результати. Недавно
Iван Васильович розв’язав загальну проблему ефе-
ктивностi дельта-взаємодiї в квантових системах
декiлькох частинок. Вiн також запропонував до
розгляду узагальненi взаємодiї, якi приводять до
вузлової структури та виродження основних ста-
нiв квантових систем частинок. У ювiляра завжди
є новi нетривiальнi науковi iдеї та творчi плани їх
конкретної реалiзацiї.

Пiд керiвництвом Iвана Васильовича було вико-
нано i захищено значну кiлькiсть кандидатських
дисертацiй, деякi з його учнiв працюють в далеко-
му зарубiжжi. Перший з його учнiв уже захистив
докторську дисертацiю. З 1999 року Iван Васильо-
вич – професор Київського нацiонального унiвер-
ситету iменi Тараса Шевченка, де читає декiлька
курсiв лекцiй з теоретичної фiзики.

Iван Васильович Сименог є лауреатом премiї
iм. О.С. Давидова НАН України. Вiн також має
Вiдзнаку НАН України “За професiйнi здобутки”

та Вiдзнаку НАН України “За пiдготовку наукової
змiни”.

Як член Редколегiї “Українського фiзичного
журналу” Iван Васильович доклав багато зусиль
для змiцнення i розвитку цього наукового видан-
ня, пiдвищення його рейтингу. Низку своїх вiдо-
мих робiт Iван Васильович з гордiстю опублiкував
саме в УФЖ.

Своє 75-рiччя Iван Васильович Сименог зустрi-
чає iз вагомим науковим доробком, сповнений но-
вих творчих планiв. Ми бажаємо ювiляру мiцного
здоров’я, щастя, творчого натхнення i нових на-
укових здобуткiв, що прославлять вiтчизняну на-
уку! Щиро вiтаємо дорогого Iвана Васильовича з
ювiлеєм!
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