АНАТОЛIЙ ГЛIБОВИЧ ЗАГОРОДНIЙ

АНАТОЛIЙ ГЛIБОВИЧ ЗАГОРОДНIЙ
(до 60-рiччя вiд дня народження)

29 сiчня виповнилося 60 рокiв видатному вченому в
галузi статистичної фiзики i теорiї плазми академiку
НАН України Анатолiю Глiбовичу Загородньому.
А.Г. Загороднiй народився в 1951 р. в мiстечку Велика Багачка Полтавської областi. Пiсля закiнчення
середньої школи вiн вступає на радiофiзичний факультет Харкiвського держунiверситету, який закiнчує в 1972 р. Вся подальша наукова i трудова дiяльнiсть А.Г. Загороднього нерозривно пов’язана з Iнститутом теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова,
де вiн крок за кроком пройшов шлях вiд стажистадослiдника до вченого секретаря, а згодом заступника директора, завiдувача вiддiлу i вiд 2003 р. – директора.
Вже на початку творчого шляху А.Г. Загороднього
яскраво виявилися його непересiчний талант фiзикатеоретика та риси наполегливого дослiдника, який
поєднує глибокi теоретичнi знання з надзвичайним
вiдчуттям фiзичної реальностi.
А.Г. Загороднiй (разом з I.П. Якименком та
Ю.Л. Клiмонтовичем) зробив вагомий внесок до теорiї плазмово-молекулярних систем. На основi послiдовного статистичного пiдходу ним було детально дослiджено вплив взаємодiї плазмової та молекулярної компонент на електромагнiтнi флуктуацiї у
просторово-обмежених системах. Зокрема, вiн одержав кiнетичнi рiвняння (типу рiвняння Балеску–
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Ленарда) для функцiй розподiлу вiльних та зв’язаних заряджених частинок в обмежених плазмовомолекулярних середовищах, а також знайшов явний
вигляд iнтегралiв зiткнень i дослiдив вплив межi середовища на розподiли електронiв, iонiв та молекул
поблизу неї.
У продовження цих дослiджень А.Г. Загороднiй розвинув теорiю гальмiвного випромiнювання
у плазмово-молекулярних системах, яка послiдовно
враховує всi можливi процеси розсiяння за участi заряджених частинок та молекул (у тому числi з урахуванням iонiзацiї та рекомбiнацiї), а також розсiяння
електронiв та молекул на колективних флуктуацiях.
Вiн передбачив низку нових ефектiв, що спостерiгаються у гарячiй плазмi з молекулярною компонентою.
Об’єднавши свої зусилля разом з академiком НАН
України О.Г. Ситенком, А.Г. Загороднiй став одним
з творцiв теорiї турбулентної плазми з дифузiйнодрейфовими рухами рiдинного типу. Зокрема, було
знайдено динамiчнi форм-фактори такої плазми i виявлено їхнi незвичайнi особливостi, пов’язанi з великомасштабними турбулентними рухами, що збуджуються i iснують у плазмi; було запропоновано модель немарковської дифузiї частинок у турбулентнiй
плазмi, i це дало змогу описувати насичення плазмових нестiйкостей у випадках як слабкої, так i сильної
турбулентностi. Сформульованi ним кiнетичнi рiвняння для систем з немарковськими процесами релаксацiї дозволили виявити умови виникнення в плазмi супер- i субдифузiйних процесiв. Вiн розвинув
теорiю електромагнiтних флуктуацiй у запорошенiй
плазмi з урахуванням флуктуацiй заряду порошинок; вивчив вплив динамiки заряджання порошинок
на колективнi флуктуацiї i розсiяння хвиль у плазмi.
На основi моделювання структурних i термодинамiчних властивостей сильнонеiдеальних кулонових систем, зокрема, запорошеної та колоїдної плазми, було
показано можливiсть критичних явищ у таких системах, зроблено якiснi висновки щодо критичних значень константи зв’язку та зарядового числа колоїдної
компоненти.
В роботах останнiх рокiв А.Г. Загороднiй, виходячи з перших принципiв статистичної механiки, розробив послiдовну кiнетичну теорiю запорошеної плазми. Вiн разом з учнями сформулював строгi мiкроISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2011. Т. 56, №1
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скопiчнi рiвняння та отримав ланцюжок рiвнянь Боголюбова для плазми з домiшками пороху. Це дало
змогу описати широкий клас нових фiзичних явищ у
запорошенiй плазмi, якi перед тим не мали пояснення. За цикл праць iз статистичної теорiї плазмовомолекулярних систем А.Г. Загородньому разом з колегами було присуджено премiю iменi К.Д. Синельникова НАН України, а його результати з фiзики плазми були вiдзначенi Державною премiєю України в
галузi науки i технiки (2005 р.).
Анатолiй Глiбович неодноразово виступав з доповiдями на найпрестижнiших конференцiях з фiзики
плазми, входив до програмних та органiзацiйних комiтетiв багатьох мiжнародних конференцiй, що вiдбувалися у рiзних країнах свiту. Вiн є автором понад 200
наукових праць, у тому числi монографiї “Статистична теорiя плазмово-молекулярних систем” i численних оглядових статей у найвiдомiших мiжнародних
часописах.
Багато уваги i сил придiляє вчений педагогiчнiй
роботi. Вiн є професором Київського нацiонального
унiверситету iм. Тараса Шевченка (вiд 1992 р. до
2005 р. був також професором Нацiонального унiверситету “Києво-Могилянська Академiя”), керує роботами аспiрантiв i студентiв. Важливо, що за його iнiцiативи i особистої пiдтримки в IТФ iм. М.М. Боголюбова НАН України проходять щорiчнi школисемiнари молодих теоретикiв України, якi нинi стали
мiжнародними.
Поряд з активною науковою та педагогiчною дiяльнiстю А.Г. Загороднiй виконує величезний обсяг
науково-органiзацiйної роботи як Головний учений
секретар НАН України, директор Iнституту теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова, головний редактор “Українського фiзичного журналу”, протягом
багатьох рокiв був членом наукової ради Державного фонду фундаментальних дослiджень. Вiн є також членом редакцiйної колегiї журналу “Condensed
Matter Physics” (Львiв), головою Комiсiї НАН України з розробки наукової спадщини академiка В.I. Вер-
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надського, керiвником наукових програм, головою
наукових рад i комiтетiв.
До цих вiдомостей хотiлося би додати декiлька слiв
про особистi риси Анатолiя Глiбовича. Завжди сповнений позитивної енергiї, вiн ще до початку робочого
дня приходить в iнститут, де наукова робота, справи науково-органiзацiйної роботи, а часом i господарського життя, вишикувалися в черзi за важливiстю i
термiновiстю. Особливою його рисою є вмiння швидко перемикатися мiж зовсiм рiзними видами дiяльностi. У другiй половинi дня робочий графiк Анатолiя Глiбовича щiльно заповнений майже неосяжними
обов’язками Головного ученого секретаря НАН України, якi до пiзнього вечора затримують його в Президiї НАН України. Щоденно доводиться розв’язувати
низку поточних питань, серед яких трапляються досить непростi, виявляти при цьому необхiдну твердiсть i принциповiсть.
Водночас, ми знаємо Анатолiя Глiбовича як делiкатну i чуйну людину, завжди готову прийти на допомогу, надати пiдтримку. Маючи добре почуття гумору
вiн вмiє зняти напруження чи то дотепною оповiдкою, чи то влучною цитатою з лiтературної класики, яку добре знає i до якої часто звертається. Природною душевною вiдкритiстю, притаманними йому
доброзичливiстю, внутрiшньою органiзованiстю i високим вiдчуттям вiдповiдальностi вiн незмiнно створює навколо себе спокiйну, врiвноважену атмосферу,
необхiдну для розумової роботи i для збереження добрих стосункiв мiж творчими особистостями.
Щиро вiтаємо Анатолiя Глiбовича з ювiлеєм, бажаємо йому мiцного здоров’я, натхнення, невичерпної
енергiї для здiйснення творчих задумiв.
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