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19 жовтня 2021 р. на вiсiмдесят першому роцi
пiшов з життя вiдомий фiзик-теоретик, завiдувач вiддiлу фiзики високих густин енергiї Iнституту теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова,
член-кореспондент НАН України, доктор фiзикоматематичних наук, професор Геннадiй Михайлович Зiнов’єв.
Г.М. Зiнов’єв здобув вищу освiту на фiзичному
факультетi Днiпропетровського державного унiверситету та в Об’єднаному iнститутi ядерних дослiджень (ОIЯД) у Дубнi. Пiсля закiнчення аспiрантури та захисту кандидатської дисертацiї в Лабораторiї теоретичної фiзики ОIЯД в 1967 р. вiн
почав працювати в Iнститутi теоретичної фiзики
НАН України. В 1985 р. Г.М. Зiнов’єв очолив вiддiл фiзики високих густин енергiї, створення якого започаткувало новий напрям фiзики в Українi.
Вiдтодi триває спiвпраця вчених вiддiлу з мiжнародними центрами з дослiджень зiткнень адронiв
i важких iонiв релятивiстських енергiй.
За бiльше як 50 рокiв наукової дiяльностi
Г.М. Зiнов’єв зробив важливий внесок у рiзнi роздiли фiзики високих енергiй – вiд аналiтичної та
пертурбативної квантової хромодинамiки до феноменологiї. В останнi десятилiття вiн разом з учнями та колегами придiляв увагу таким актуальним
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проблемам, як статистичнi методи опису багаточастинкових систем, релятивiстськi ядро-ядернi
зiткнення, точнi розв’язки моделi деконфайнменту, фазовий перехiд в адроннiй та кварк-глюоннiй
матерiї, квантова хромодинамiка на ґратцi. Останнi його роботи стосувалися синхротронного випромiнювання, яке виникає при взаємодiї кваркiв з
полем колективного утримання в зiткненнях релятивiстських важких iонiв. Модельнi розв’язки було порiвняно з експериментальними даними i зроблено висновок про можливiсть реєстрацiї такого
випромiнювання в експериментах.
Г.М. Зiнов’єв мав високi органiзаторськi здiбностi. У серединi 90-х рокiв вiн доклав значних зусиль до налагодження спiвпрацi з Європейською
органiзацiєю з ядерних дослiджень (ЦЕРН). В
2011–2013 рр. Г.М. Зiнов’єв був заступником голови Ради колаборацiї ALICE в ЦЕРН i вiдiграв ключову роль у приєднаннi України до ЦЕРН як асоцiйованого члена у жовтнi 2013 р. За його участю було створено основнi елементи внутрiшнiх трекових
систем ITS-1 та ITS-2 експерименту ALICE. Багато рокiв вiн був членом Вченої ради ОIЯД, а також
одним iз тих, хто запропонував проект нуклотронного колайдера NICA в ОIЯД. Г.М. Зiнов’єв iнiцiював створення в Українi грiд-iнфраструктури
для наукових дослiджень у фiзицi, хiмiї, бiологiї,
медицинi.
Визначною була його роль викладача та наставника. Учнi, якi пройшли його сувору школу, працюють нинi у наукових лабораторiях рiзних країн.
Вiн здобув велику повагу та завоював безумовний
авторитет серед колег у всьому свiтi. Ми збережемо в наших серцях добру пам’ять про цю свiтлу
людину i чудового вченого.
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