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80-річчя академіка НАН України 
В.Г. МАНЖЕЛІЯ 

Вадим Григорійович Манжелій народився 
3 травня 1933 р. у Харкові в родині вчителів. 
Після закінчення в 1955 р. Харківського дер-
жавного університету був асистентом кафед-
ри «Експериментальна фізика» цього ВНЗ. 
У 1960 р. Вадим Григорійович перейшов до 
Фізико-технічного інституту низьких темпе-
ратур ім. Б.І. Вєркіна НАН України (ФТІНТ). 
Упродовж 1962–2007 рр. він очолював від-
діл теплових властивостей молекулярних 
кристалів, де нині працює головним науко-
вим співробітником. В.Г. Манжелій зробив 
значний внесок у становлення і розвиток Ін-
ституту не тільки як керівник відділу, але й 
як один із найближчих помічників і радни-
ків засновника ФТІНТ академіка НАН Ук-
раїни Б.І. Вєркіна. У 1961 р. він захистив 
кандидатську дисертацію, присвячену ви-
вченню дифузії в рідинах, у 1970 р. — доктор-
ську, в 1972 р. одержав звання професора. 
У 1982 р. його обрано членом-ко рес пон ден-
том, а в 1990 р. — академіком НАН України.

Роботи В.Г. Манжелія охоплюють широ-
ке коло наукових інтересів. Надзвичайно 
важливі з наукового та прикладного погля-
ду результати, які назавжди увійшли в 
скарбницю світової науки, він отримав у 
галузі фізики низьких температур і твер-
дого тіла, зокрема фізики кріокристалів. 
Вадим Григорійович та його учні здійсни-
ли піонерські дослідження теплоємності, 
теплового розширення, теп лопровідності, 
стисливості кріо крис та лів та їхніх розчи-
нів, теплофізичних властивостей кванто-
вих молекулярних кристалів, орієнтацій-
них стекол, фулеритів, нано тру бок, газогі-
дратів і простих спиртів, кіне тичних явищ у 
зріджених газах, консервації й поведінки 
біологічних об’єктів в умовах глибокого 
охолодження. Варто відзначити його робо-
ти з вивчення впливу нульових орієнтацій-
них осциляцій, обертального руху та орієн-
таційного розупорядкування молекул на 
теплові властивості стверділих газів, ви-
явлення склоподібної поведінки розчинів 
кріокристалів і низки нових домішкових 
ефектів у теплових властивостях кристалів 
за низьких температур. Було досліджено кі-
нетичні і рівноважні властивості квантових 
молекулярних кристалів, виявлено кванто-
ву дифузію у твердому дейтерії, спін-ядерну 
конверсію у твердому CD4 та склоподібну 
поведінку теплопровідності клатратних га-
зогідратів у широкому інтервалі температур 
(2–200 К). Останнім часом Вадим Григорі-
йович разом з учнями виявив негативне те-
плове розширення фулериту С60 за гелієвих 
температур, поліаморфізм орієнтаційних 
стекол, квантову дифузію водню та гелію у 
фулеритах і вуглецевих нанотрубках.
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В.Г. Манжелій заснував наукову школу з 
вивчення теплових властивостей кріокрис-
талів, до якої належать 7 докторів і кілька 
десятків кандидатів наук. У процесі розви-
тку школи виникла низка самостійних лабо-
раторій не лише у ФТІНТ, а й у закордонних 
дослідницьких центрах. Свого часу Вадим 
Григорійович був одним з організаторів Все-
союзної наради з фізики кріокристалів, що 
згодом перетворилася на регулярну Міжна-
родну конференцію «Cryocrystals and Quan-
tum Crystals». Він — автор і співавтор понад 
200 наукових праць, зокрема 7 монографій; 
член кількох академічних наукових рад, ред-
колегій спеціалізованих видань, громад-
ських рад і комітетів.

На особливу увагу заслуговує самовіддана 
й невтомна діяльність Вадима Григорійовича 
на посаді заступника головного редактора 
журналу «Фізика низьких температур». Ви-
дання має один із найвищих міжнародних 

рейтингів серед українських наукових жур-
налів, у чому є велика заслуга В.Г. Манжелія.

Роботи Вадима Григорійовича з вивчення 
кріокристалів відзначені Державною пре-
мією УРСР у галузі науки і техніки (1977), 
а дослідження довгострокової низькотем-
пературної консервації крові, що мають ве-
лике практичне значення, — Державною пре-
мією СРСР у галузі науки і техніки (1978). 
У 2000 р. йому було присуджено премію 
ім. Б.І. Вєркіна НАН України. В.Г. Манже-
лій — кавалер орденів «За заслуги» ІІІ (2003) 
і ІІ (2009) ступенів, заслужений діяч науки і 
техніки України (1998), почесний професор 
Інституту низьких температур та структур-
них досліджень ПАН (2004).

Наукова спільнота, колеги і друзі щиро 
вітають Вадима Григорійовича з ювілеєм, 
бажають йому міцного здоров’я, успіхів, сил 
і натхнення для подальшого розвитку фі-
зичної науки в Україні.




