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80-річчя 
академіка НАН України 
Ю.М. МАЦЕВИТОГО

Юрій Михайлович Мацевитий народився 24 лютого 1934 р. 
Після закінчення у 1957 р. інженерно-фізичного факультету 
Харківського політехнічного інституту (нині — НТУ «ХПІ») 
працював на кафедрі турбінобудування ХПІ. У 1966 р. захис-
тив кандидатську, а в 1971 р. — докторську дисертації.

У 1972 р. на запрошення директора Інституту проблем маши-
нобудування АН УРСР А.М. Підгорного Ю.М. Мацевитий пе-
реходить на роботу до цієї наукової установи, де очолює відділ 
дослідження процесів у силових машинах (нині — моделюван-
ня та ідентифікації теплових процесів). Під його керівництвом 
у відділі виконують наукові розробки, що охоплюють широкий 
спектр проблем, пов’язаних із дослідженнями найбільш від-
повідальних елементів конструкцій енергетичних машин, що 
працюють в екстремальних умовах. У 1978 р. Юрію Михайло-
вичу присвоєно вчене звання професора, а 1982 року його об-
рано членом-кореспондентом НАН України. У 1984 р. за цикл 
робіт «Моделювання теплових полів в енергетиці» йому було 
присуджено премію НАН України ім. Г.Ф. Проскури, а за до-
слідження з теорії обернених задач теплопровідності — Дер-
жавну премію СРСР.

З 1996 р. Ю.М. Мацевитий є директором Інституту проблем 
машинобудування ім. А.М. Підгорного (ІПМаш) НАН Украї-
ни. Фундаментальні і прикладні роботи, які проводять на су-
часному етапі в Інституті під його керівництвом, спрямовані 
на вирішення проблем підвищення маневреності, надійності, 
економічності та подовження ресурсу енергетичного облад-
нання. У 2003 р. Юрія Михайловича обрано дійсним членом 
НАН України.

Ю.М. Мацевитий — відомий учений у галузі теплофізики і 
теплоенергетики, засновник наукової школи з теплофізики в 
галузі моделювання та ідентифікації нелінійних теплових про-
цесів. Він працює над розвитком теорії обернених задач тепло-
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провідності, що лежить в основі ідентифікації 
теплових процесів і діагностики теплового ста-
ну енергетичного обладнання. Його наукова 
діяльність тісно пов’язана з вирішенням нау-
ково-технічних проблем, що стоять перед під-
приємствами вітчизняного машинобудування 
та паливно-енергетичного комплексу.

Монографію Ю.М. Мацевитого «Обернені 
задачі теплопровідності», в якій було узагаль-
нено основні результати з цього напряму, удо-
стоєно премії НАН України ім. В.І. Толубин-
ського (2004). Цикли робіт «Підвищення енер-
гоефективності роботи турбоустановок ТЕС 
і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та 
вдосконалення режимів їх експлуатації» і «До-
слідження процесів горіння та тепломасопере-
носу в складних термогазодинамічних умовах 
шляхом їх моделювання і ідентифікації» було 
відзначено Державною премією України в га-
лузі науки і техніки (2008) та премією НАН 
Білорусі ім. О.В. Ликова (2010) відповідно. За 
видатні наукові результати, одержані під час 
виконання спільного наукового проекту «Па-
раметрична і функціональна ідентифікація те-
плових процесів шляхом розв’язання оберне-
них задач теплопровідності», Юрія Михайло-
вича було нагороджено премією академій наук 
України, Білорусі і Молдови (2012).

Результати наукових досліджень Ю.М. Ма-
цевитого відображені в понад 400 публікаціях, 
зокрема 16 монографіях, 107 винаходах.

Наукову роботу Юрій Михайлович незмін-
но поєднує з педагогічною діяльністю в НТУ 
«ХПІ» і Харківському національному універ-
ситеті ім. В.Н. Каразіна. Значну увагу він приді-
ляє підготовці кадрів вищої кваліфікації, серед 
його учнів 10 докторів і 26 кандидатів наук.

Багато сил Ю.М. Мацевитий віддає спра-
ві інтеграції науки та освіти. Він ініціював 
відкриття фізико-енергетичного факультету 
подвій ного підпорядкування (ХНУ і ІПМаш 
НАН України) та спільної кафедри гідро-

аеро механіки і тепломасообміну в складі ін-
же нер но-фізичного факультету НТУ «ХПІ»; 
ор га ні за цію Академічного науково-освітнього 
комп лексу (АНОК) «Ресурс» для наскрізної 
підготовки наукових кадрів — від шкільної 
лави до аспірантури й докторантури. До скла-
ду АНОК, крім ІПМаш НАН України та ННЦ 
ХФТІ, входять 8 провідних ВНЗ Харкова. 
Втіленням однієї з ідей Юрія Михайловича 
щодо прискорення інноваційних перетворень 
у вітчизняній науці стало заснування в 2012 р. 
наукового парку «Наукоград-Харків», що об'-
єд нує науковий, освітній та виробничий по-
тенціал регіону.

Ю.М. Мацевитий — голова наукової ради 
НАН України з наукових основ теплових ма-
шин, секції машинознавства при Північно-
східному науковому центрі НАН України і 
МОН України; член бюро Відділення фізико-
технічних проблем енергетики НАН України, 
національних комітетів України з тепломасо-
обміну і машинобудування, науково-коор ди-
на ційної та експертної ради НАН України з 
проблеми ресурсу і безпеки експлуатації кон-
струкцій, споруд та машин, Міжвідомчої комі-
сії з питань науково-технологічної безпеки при 
РНБО України. За ініціативою Юрія Михай-
ловича в 1998 р. створено міжнародний нау-
ково-технічний журнал «Проблеми машино-
будування», головним редактором якого він є.

За визначні особисті заслуги у розвитку на-
уки та зміцненні науково-технічного потен-
ціалу України Ю.М. Мацевитого удостоєно 
ордена князя Ярослава Мудрого V ст. і почес-
ного звання «Заслужений діяч науки і техніки 
України».

Наукова спільнота, колектив ІПМаш 
НАН України, колеги, учні і друзі сердечно 
вітають Юрія Михайловича зі славним ювіле-
єм і зичать йому довгих років життя, міцного 
здоров’я, нових наукових здобутків, здійснен-
ня всіх задумів і мрій.


