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ПАМ’ЯТI
IВАНА ВАСИЛЬОВИЧА СИМЕНОГА

27 травня 2014 року пiсля тяжкої хвороби пi-
шов iз життя Iван Васильович Сименог – вiдомий
фiзик-теоретик, доктор фiзико-математичних на-
ук, професор, завiдувач вiддiлу прикладних про-
блем теоретичної фiзики Iнституту теоретичної
фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України, лауре-
ат премiї НАН України iменi О.С. Давидова НАН
України.

Iван Васильович Сименог народився 17 сiчня
1939 р. в с. Киселi Олексiївського (тепер Перво-
майського) району Харкiвської областi. Ще в шко-
лi вiн виявив надзвичайнi здiбностi до математи-
ки та неабиякий iнтерес до фiзики. По закiнченнi
школи вiн вступив до Харкiвського унiверситету
iменi В.Н. Каразiна й закiнчив його в 1961 ро-
цi, привернувши до себе увагу вiдомого фiзика-
теоретика Олексiя Григоровича Ситенка, який за-
просив талановитого студента до Києва. У 1962–
1968 роках Iван Васильович працював в Iнститутi
фiзики АН УРСР, а вiд 1968 року – у вiддiлi теорiї
ядра та ядерних реакцiй Iнституту теоретичної фi-
зики iм. М.М. Боголюбова НАН України, де успi-
шно захистив докторську дисертацiю. З 1993 року
вiн обiймав посаду завiдувача вiддiлу прикладних
проблем теоретичної фiзики.

Науковi iнтереси Iвана Васильовича охоплюва-
ли широке коло проблем теоретичної фiзики, вiд

теорiї плазми та ядерної фiзики до теорiї надпро-
вiдностi. Особливу увагу вiн зосередив на фун-
даментальних проблемах квантової теорiї систем
частинок iз сильною та кулонiвською взаємодiя-
ми, зокрема на теоретичних основах ядерної фi-
зики. Навiть далеко не повний перелiк результа-
тiв, що вiн отримав, свiдчить про широту його
наукових iнтересiв: побудова теорiї флюктуацiй в
надпровiдниках, обґрунтування наближення сере-
днього поля для бозе- та фермi систем, розробка
наближення сильного зв’язку, встановлення унi-
версальних властивостей енергетичних станiв си-
стем кiлькох частинок. Iван Васильович розробив
безмодельний пiдхiд до малонуклонних систем, де
суттєво використано малiсть радiуса ядерних сил;
на основi цього пiдходу вiн отримав важливi ана-
лiтичнi результати. Вiн побудував дiаграми ста-
бiльностi систем кiлькох частинок iз сильною та
кулонiвською взаємодiями залежно вiд iнтенсив-
ностi взаємодiй та мас частинок, встановив стру-
ктурнi особливостi станiв тричастинкового ефекту
Єфiмова. Вiн знайшов точний солiтонний розв’я-
зок рiвняння Шрьодiнгера з нелокальною нелiнiй-
нiстю, отримав розв’язки низьковимiрних рiвнянь.
Iван Васильович розробив газове наближення для
систем скiнченного числа частинок, i на його осно-
вi провiв якiсний та кiлькiсний аналiз структури
малонуклонних систем; дослiдив можливiсть iсну-
вання мультинейтронних краплин та гiпотетично-
го тетранейтрона; сформулював непертурбативнi
релятивiстичнi рiвняння; розробив представлення
без iзоспiну для задач теоретичної ядерної фiзи-
ки, що принципово полегшує дослiджування ма-
лонуклонних i легких ядер. Вiн детально дослi-
див структурнi особливостi малонуклонних ядер,
а також мультикластерних систем, зокрема най-
легших гало-ядер. Значну увагу вiн придiляв удо-
сконаленню варiацiйних методiв прецизiйних чи-
слових розрахункiв у системах частинок з рiзною
природою взаємодiй, i завжди намагався всi свої
аналiтичнi результати пiдтвердити числовими роз-
рахунками. Свого часу, у зв’язку з Чорнобильскою
проблематикою, вiн дослiджував проблеми мiгра-
цiї радiоактивних забруднень в ґрунтах та водi.
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Iван Васильович – не лише визначний вчений, а
й природжений педагог. Багато часу вiн присвя-
тив педагогiчнiй дiяльностi та вихованню науко-
вих кадрiв. У 1999 роцi I.В. Сименога було обрано
професором Київського нацiонального унiверсите-
ту iменi Тараса Шевченка. Пiд його керiвництвом
виконано й захищено докторську та кандидатськi
дисертацiї, його учнi працюють в рiзних країнах
свiту. Впродовж багатьох рокiв вiн читав лекцiї з
теоретичної фiзики студентам старших курсiв фi-
зичного факультету Київського нацiонального унi-
верситету iменi Тараса Шевченка.

В рiзний час Iван Васильович – людина висо-
кої ерудицiї – був членом наукової ради з ядер-
ної фiзики Вiддiлення ядерної фiзики та енерге-
тики НАН України, членом експертної ради з фi-
зики ВАК України та Головою експертної ради з
ядерної фiзики ВАК України. Багато зусиль Iван
Васильович доклав заради розвитку Українсько-
го фiзичного журналу, працюючи в його редколе-
гiї. За свою невтомну працю вiн отримав вiдзна-

ки НАН України: “За професiйнi здобутки” та “За
пiдготовку наукової змiни”.

Iван Васильович цiлковито вiддавав себе науцi,
яка була для нього сенсом життя. До останнiх днiв
вiн натхненно працював, присвячуючи весь свiй
час здобуттю нових результатiв. Його смерть –
тяжка втрата для української науки, для всiх, хто
його знав i шанував. Свiтла пам’ять про Iвана Ва-
сильовича Сименога – талановитого вченого, вчи-
теля, непересiчну особистiсть, вiдданого громадя-
нина України – назавжди збережеться у наших
серцях.
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