
Г
еоргій Степанович Писарен�
ко народився 12 листопада

1910 р. у козацькій родині на

Полтавщині (на хуторі Скрильники,

Кобеляцького повіту Полтавської гу�

бернії). Трудовий шлях розпочав у сім�

надцять років робітником у централь�

них робочих кооперативах у м. Пол�

таві. В 1929 р. виїхав на Урал, де влаш�

тувався на роботу в ковальський цех

Златоустівського механічного заводу.

В 1930 р., у зв'язку з початком будів�

ництва Нижньоновгородського авто�

мобільного заводу, Г.С.Писаренко пе�

реїхав у Нижній Новгород, де працю�

вав на 1�му автоскладальному заводі і

продовжував займатися самоосвітою.

В 1931 р. Г.С. Писаренко, що мав

кваліфікацію слюсаря шостого розря�

ду, був рекомендований комсомольсь�

кою організацією заводу на навчання в

Нижньоновгородський механіко�ма�

шинобудівний інститут, студентом

якого став, успішно здавши вступні

іспити. На початку 1930�х років про�

філь інституту неодноразово уточню�

вався. У зв'язку із цим Г.С.Писаренко

спочатку вчився за автоконструктор�

ською спеціальністю, згодом за фахом

“двигуни внутрішнього згоряння”, а

після його ліквідації — за фахом

“обробка металів тиском”. Із четвер�

того курсу він перейшов на судно�

будівний факультет, який і закінчив з

відзнакою (диплом першого ступеня)

в 1936 р. за фахом “механічне устатку�

вання суден”. В цей час інститут у

результаті його об'єднання з хіміко�

технологічним став називатися Горь�

ковським індустріальним інститутом.

Дипломний проект Г.С.Писарен�

ка, присвячений розробці турбоелект�

роекспреса, містив багато нововведень

і оригінальних інженерних рішень  ос�

новних вузлів. Зокрема, це стосувало�

ся впровадження в суднову практику

прямоточних парових котлів системи

професора Л.А. Рамзіна, що тільки�но

з'явилися, розрахунку гребних гвинтів

за новою вихровою теорією професора

М.М. Кабачинського, парових турбін

високого тиску і т.ін. Голова державної

комісії (начальник відділу Головного

управління навчальних закладів СРСР

(ГУУЗ) професор М.В. Красноперов
визначив кандидатуру Г.С. Писаренка

гідною для направлення в аспірантуру

й пізніше дав відповідну рекомен�

дацію. Після закінчення інституту

Г.С. Писаренко протягом року працю�

вав на посаді конструктора в конст�

рукторському бюро заводу “Красное

Сормово”, у жовтні 1937 р. був зарахо�

ваний без іспиту в аспірантуру Київсь�

кого політехнічного інституту за фа�

хом “парові турбіни”, яку  успішно за�

кінчив, захистивши в лютому 1941 р.

кандидатську дисертацію на тему “Ви�

значення прогинів і напруг у роз'єм�

них діафрагмах парових турбін”.

Працюючи над дисертацією, Г.С. Пи�

саренко неодноразово консультувався

у відомих учених — академіка

Б.Г. Гальоркіна, членів�кор. АН СРСР

П.Ф. Папковича, А.І. Лур'є, що дозво�

лило йому глибоко вивчити теорію

згину пластин і, ґрунтуючись на мето�

ді Б.Г. Гальоркіна, вирішити складне

завдання про поперечний згин плас�

тини напівкільцевої форми з обпиран�

ням по зовнішньому круговому конту�

ру при вільних інших краях. Результа�

ти розрахунків були підтверджені да�

ними експерименту, виконаного на

моделі діафрагми з використанням

спеціально створеної експеримен�

тальної установки, що дозволила імі�

тувати граничні умови й характер на�

пруг роз'ємних діафрагм, що викорис�

товувались у реальних конструкціях.

З початку 1939 р., будучи ще ас�

пірантом, Г.С.Писаренко працював за

сумісництвом в Інституті будівельної

механіки (нині — Інститут механіки)

АН УРСР. З цього часу вся творча

діяльність Г.С. Писаренка була нероз�

ривно пов'язана з Академією наук

УРСР. Працюючи в Інституті буді�

вельної механіки АН УРСР, на базі

Центрального НДІ ім. М.М. Крилова

він виконав дослідження, пов'язані з

вивченням напруженого стану багато�

опорних колінчастих валів суднових

двигунів з урахуванням піддатливості

опор, зумовленої недостатньою жор�

сткістю суднового набору.

Після евакуації в 1941 р. Академії

наук УРСР у м. Уфу Г.С. Писаренка

разом з академіком АН УРСР С.В.Се�
ренсеном, членами�кореспондентами

АН УРСР Ф.П. Белянкіним (пізніше

— академік АН УРСР) і Б.Д. Грозіним,

старшим науковим співробітником

А.Д. Коваленком (згодом — також

академік АН УРСР) відряджено на

Уфимський моторобудівний завод.

Під керівництвом С.В. Серенсена ця

група вчених займалася пошуком

можливості підвищення міцності й

надійності авіаційного двигуна, які в

той час були недостатніми при фор�

суванні його потужності. Г.С.Писа�

ренко в цей період виконував важливі

дослідження, що стосуються, зокрема,

вивчення напруженого стану картера

двигуна, голівки шатуна, колінчастого

вала, пружних шестерні й муфти,

тобто елементів двигуна, що мали

недостатні запаси міцності при

форсуванні його потужності. Пізніше

аналогічні дослідження він проводив

у лабораторіях Центрального інсти�

туту авіаційного моторобудування ім.

П.І. Баранова, куди в 1942 р. із заводу

була переведена група вчених АН
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УРСР у складі С.В.Серенсена,

А.Д.Коваленка й Г.С.Писаренка. У

цей період Г.С.Писаренко  викладав у

Уфимському авіаційному інституті

(1942�1943 р.) і одночасно продовжу�

вав роботу в Інституті будівельної

механіки АН УРСР на посаді старшо�

го наукового співробітника.

З кінця 1943 р. Г.С. Писаренко зай�

мався розміщенням реевакуйованих у

м. Київ установ і співробітників АН УРСР,

організацією лабораторій Інституту

будівельної механіки АН УРСР, буду�

чи із квітня 1944 р. ученим секретарем

цього інституту. Одночасно  проводив

наукові дослідження, пов'язані з вив�

ченням напруженого стану трубчастих

колінчастих валів та інших деталей

авіаційних моторів і коливань лопаток

турбомашин, а також продовжував

теоретичні дослідження коливань ме�

ханічних систем з урахуванням недос�

коналої пружності матеріалу (розпо�

чаті ще в 1940 р.), працював над ство�

ренням експериментальних установок

для дослідження розсіювання енергії в

матеріалі при коливаннях.

Спираючись на роботи М.М. Кри�
лова й М.М. Боголюбова з нелінійної

механіки та М.М. Давиденкова з меха�

ніки матеріалів, а також використо�

вуючи результати власних експери�

ментів, Г.С.Писаренко вперше вико�

нав фундаментальні дослідження з

розрахунку коливань механічних сис�

тем з урахуванням гістерезисних втрат

у циклічно деформівному  матеріалі в

нелінійній постановці, ефективно зас�

тосувавши при цьому метод, засно�

ваний на поданні рішень у вигляді

асимптотичних розкладань по ступе�

нях малого параметра. Ці роботи стали

основою його докторської дисертації

на тему “Змушені коливання пружних

систем з урахуванням розсіювання

енергії в матеріалі”, яку він успішно

захистив у червні 1948 р. Дисертація

була високо оцінена відомими вчени�

ми в галузі механіки М.М.Давиденко�
вим, М.М.Боголюбовим, Г.М.Саві�
ним, які відзначили, що робота при�

свячена питанню, необхідність вирі�

шення якого давно назріла, а тим ча�

сом через математичні труднощі на

нього в ту пору не було відповіді. 

Дослідження коливань механічних

систем, зокрема лопаток турбомашин,

з урахуванням розсіювання енергії,

розвинені в наступні роки Г.С. Писа�

ренком і його численними учнями,

одержали широке визнання. Пара�

лельно з цим у зв'язку із запитами но�

вих галузей техніки Г.С. Писаренко з

1950 р. почав займатися вивченням

різних аспектів міцності металокера�

мічних матеріалів і виробів з них при

високих температурах, беручи з ініціа�

тиви академіка І.М. Францевича
участь у роботі лабораторії спеціаль�

них сплавів Інституту чорної металур�

гії АН УРСР, куди в 1951 р. він був

переведений з Інституту будівельної

механіки на посаду керівника відділу

міцності. В 1952 р. лабораторія була

перетворена в самостійну (на правах

інституту) Лабораторію спеціальних

сплавів АН УРСР, де Г.С. Писаренко в

той час був єдиним доктором наук. На

базі цієї Лабораторії у 1955 р. був

створений Інститут металокераміки і

спеціальних сплавів АН УРСР, який

очолив І.М. Францевич (з 1964 р. —

Інститут проблем матеріалознавства),

де Г.С. Писаренко працював керівни�

ком відділу, сектора, заступником ди�

ректора з наукової роботи.

Подальша наукова й науково�орга�

нізаційна діяльність Г.С.Писаренка

нерозривно пов'язана з розвитком на�

укового напрямку міцності матеріалів

і елементів конструкцій, що працю�

ють в екстремальних умовах. Результа�

том цієї діяльності стало створення з

ініціативи Г.С. Писаренка й при ак�

тивній підтримці Президента АН

УРСР академіка Б.Є. Патона та Пре�

зидента АН СРСР академіка М.В.Кел�
диша у вересні 1966 р. на базі сектора

міцності Інституту проблем матеріа�

лознавства АН УРСР, єдиного в ко�

лишньому СРСР спеціалізованого

Інституту проблем міцності АН УРСР,

який він очолював від дня заснування

до травня 1988 р. 

Створення й успішний розвиток

нового інституту стали можливими

завдяки вмілому залученню Г.С. Писа�

ренком до роботи молодих талано�

витих фахівців і аспірантів, головним

чином випускників Київського полі�

технічного інституту, створенню ква�

ліфікованого наукового колективу

співробітників, наявності фундамен�

тальної експериментальної бази, ство�

реної, в основному, у процесі роботи з

актуальних проблем міцності.

Особливість наукових досліджень,

які виконувались  в Інституті під ке�

рівництвом Г.С. Писаренка, — об'єд�

нання теоретичних і експерименталь�

них досліджень міцності з урахуван�

ням впливу різних факторів, що суп�

роводжують реальні умови експлуа�

тації найбільш напружених елементів

конструкцій, і обумовлюють, як пра�

вило, надійність і довговічність робо�

ти всієї конструкції. При цьому особ�

ливої уваги надавали розвитку в Ін�

ституті досліджень найважливіших

галузей сучасної техніки, які визна�

чають технічний прогрес країни в ці�

лому, зокрема атомної енергетики, га�

зотурбобудування, авіа� і суднобуду�

вання, хімічного машинобудування,

кріогенної техніки, будівництва магі�

стральних трубопроводів, глибоковод�

них апаратів для вивчення Світового

океану та ін.

Великої уваги Г.С. Писаренко на�

давав вихованню молодих вчених. Він

винятково доброзичливо й тепло ста�

вився до своїх учнів, допомагав на всіх

етапах виконання робіт, щедро ділив�

ся з ними своїми ідеями. Під керів�

ництвом Г.С. Писаренка підготовлено

185 кандидатських і 49 докторських

дисертацій. У кожну вкладена праця

вимогливого керівника, чуйної люди�

ни, великого вченого, що проявляє
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велику турботу про ріст наукових

кадрів. Деякі його учні обрані до скла�

ду НАН України. За допомогою моло�

дих вчених Г.С. Писаренку вдалося

реалізувати багато власних ідей, що

стосуються розробки нових методів

дослідження і створення нових екс�

периментальних установок, дослід�

ження різних аспектів міцності, зок�

рема тих, які до того часу ще не про�

водились. 

Коло наукових інтересів Г.С. Пи�
саренка було дуже широким. Він зай�
мався багатьма питаннями, що мають
як безпосереднє відношення до меха�
ніки, так і, здавалося б, мало з нею
пов'язані. Зокрема, він був першим,
хто в Академії наук України очолив
Комісію космічних досліджень. В ос�
танні роки він виявляв інтерес до
проблеми прогнозування землетрусів,
до питань аномальних явищ природи,
зокрема до непізнаних літаючих об'єк�
тів, міцності органів людини й тварин,
вібромеханічної передпосівної оброб�
ки насіння з метою стимуляції їхнього
росту й підвищення врожайності то�
що. Для його творчої діяльності була
характерна підтримка всього нового,
що може виявитись корисним людям,
і заохочення будь�яких ініціатив, що
проявляють співробітники в цьому
напрямі.

У творчому багажі Г.С.Писаренка

понад 800 виданих праць (більшість

написані у співавторстві з учнями), —

зокрема понад 50 книг, монографій,

підручників, довідників, багато з яких

перекладені на англійську, фран�

цузьку, японську, іспанську, порту�

гальську, чеську, польську і румунську

мови, а також 50 авторських свідоцтв

на нові експериментальні установки й

методи досліджень.

Дослідження, виконані особисто

Г.С. Писаренком і під його керівниц�

твом, дозволили одержати принципо�

во нові важливі результати з розвитку

теорії коливань з урахуванням гістере�

зису, з демпфуючих властивостей ме�

ханічних систем і методів  підвищення

вібраційної надійності високонапру�

жених елементів конструкцій в умовах

інтенсивного резонансного збудження

коливань, з різних аспектів міцності

при високих і низьких температурах,

— зокрема при складному напруже�

ному стані, в умовах опромінення, з

конструкційної міцності роторів у полі

відцентрових сил, механіки руйнуван�

ня, міцності при імпульсних наванта�

женнях, впливу захисних покриттів на

міцність і несучу здатність елементів

конструкцій при дії на них високих

температур і агресивних середовищ.

Результати оригінальних фунда�

ментальних досліджень Г.С.Писарен�

ка з нелінійних коливань знайшли ві�

дображення в п'ятьох монографіях,

виданих в 1955, 1962, 1970, 1981 і

1985 рр. Перша з них ще в 1962 р. була

перевидана в США. Роботи Г.С. Пи�

саренка, виконані в галузі нелінійних

коливань, в 1968 р. були відзначені

премією АН УРСР ім. М.М. Крилова.

Одна з останніх його монографій в га�

лузі коливань “Аеродинамічне демп�

фірування коливань лопаток турбома�

шин” була видана в 1991 р.(спільно з

А.О. Камінером). 

Протягом багатьох років під керів�

ництвом Г.С.Писаренка проводились

теоретичні й експериментальні дос�

лідження недосконалої пружності

матеріалів. Вперше у світовій практиці

в 1971 році Г.С. Писаренко разом з

А.П. Яковлєвим і В.В. Матвєєвим уза�

гальнили у вигляді довідника резуль�

тати експериментальних досліджень

демпфуючих властивостей більше 100

типів конструкційних матеріалів при

поздовжніх, крутильних і поперечних

коливаннях в умовах нормальної й

високої температур.

Результати досліджень міцності

матеріалів і елементів конструкцій при

високих температурах (до 3000°С) сис�

тематизовані у виданій в 1966 р. у спів�

авторстві з В.Т. Трощенком, Г.М. Тре�
тьяченком і В.М. Руденком фундамен�

тальній монографії “Міцність матеріа�

лів в умовах високих температур”', від�

значеної Державною премією УРСР у

галузі науки й техніки. Ця монографія

в 1969 р. перевидана за кордоном і

одержала високу оцінку багатьох ві�

домих учених світу.

З початку 1970�х років Г.С. Писа�

ренко приділяв велику увагу дослід�
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женням конструкційної міцності скла

й ситалу, можливостям їхнього  вико�

ристання для виготовлення конструк�

ційних елементів, у яких реалізувалися

б властивості високого опору стиску

цих матеріалів. Під його керівництвом

були розроблені наукові основи кон�

струювання глибоководних апаратів зі

скла і ситалу. Створення конструкцій

високої питомої твердості й міцності в

умовах зовнішнього гідростатичного

тиску при невеликій вартості дозволи�

ло їхнє широке застосовування. 

Надаючи особливого значення

експериментальним дослідженням,

Г.С. Писаренко надавав великої уваги

створенню нових випробувальних ма�

шин і устаткування. З часу заснування

Інституту проблем міцності АН УРСР

під керівництвом Г.С. Писаренка і з

його особистою участю створено по�

над 100 оригінальних (часто унікаль�

них, що не мають аналога не тільки в

нашій країні, але й за кордоном) вип�

робувальних машин і стендів, багато з

яких використовуються в науково�

дослідних установах не тільки нашої

країни. Серед них — серія випробу�

вальних установок для дослідження

розсіювання енергії при коливаннях

механічних систем, зокрема числі гіс�

терезисних втрат у матеріалі, кон�

струкційного розсіювання енергії й

аеродинамічного опору обтікаючого

потоку; газодинамічні стенди для дос�

лідження термостійкості й довговіч�

ності елементів конструкцій з теплоза�

хисними матеріалами і лопаток газо�

вих турбін в газовому потоці високих

термодинамічних параметрів; серія

вакуумних установок (вакуум до

10�9 мм рт. ст.) для дослідження корот�

кочасної й тривалої міцності тугоплав�

ких матеріалів при високих темпера�

турах (до 3000°С); серія установок для

дослідження міцності матеріалів при

складному напруженому стані, витри�

валості матеріалів і елементів конст�

рукцій (зокрема при ультразвукових

частотах навантаження); серія уста�

новок для вивчення характеристик

міцності й пластичності при ударному

навантаженні; серія установок для

дослідження характеристик коротко�

часної й тривалої міцності й пластич�

ності матеріалів при різних видах

навантаження в умовах реакторного

опромінення; стенд для вивчення міц�

ності, несучої здатності й граничного

стану лопаток газових турбін при

комплексному впливі вібраційних і

теплових навантажень; багато інших

унікальних установок і стендів. Комп�

лекс газодинамічних стендів за рі�

шенням Кабінету Міністрів України у

2006р. отримав статус національного

надбання України, ряд установок був

відзначений дипломами й медалями

виставок досягнень народного госпо�

дарства СРСР і УРСР, а установка для

дослідження механічних властивостей

матеріалів в умовах радіаційного опро�

мінення “Нейтрон�10” в 1979 р. і уста�

новка для вивчення демпфуючої здат�

ності конструкційних матеріалів при

коливаннях Д6�М в 1987 р. визнані

гідними золотих медалей Лейпцигсь�

кого міжнародного ярмарку.

Найповнішу уяву про результати

творчої роботи створеного Г.С. Пи�

саренком колективу дає підготовлена

під керівництвом і за особистою учас�

тю вченого й опублікована в 1980 р. за

його редакцією фундаментальна дво�

томна монографія “Міцність мате�

ріалів і елементів конструкцій в екст�

ремальних умовах”, що в 1982 р. була

визнана гідною Державної премії

СРСР у галузі науки й техніки. 

Про успіхи колективу Інституту

проблем міцності АН УРСР свідчить

висока оцінка його діяльності, надана

відомими вченими — Келдишем М.В.,
Патоном Б.Є., Барміним В.П., Ви�
ноградовим О.П.,  Ішлінським О.Ю.,
Кузнєцовим М.Д., Люлькою А.М.,
Митропольським Ю.О., Новожило�
вим В.В., Образцовим І.Ф.,  Работно�
вим Ю.М., Сєдовим Л.І., Петровим
Б.М., Струмінським В.В. та іншими

вченими різних країн світу.

В 1957 р. Г.С.Писаренко був обра�

ний членом�кореспондентом АН УРСР

за фахом “Міцність у машинобудуван�

ні”, а в 1964 р. — академіком АН УРСР

за фахом “Механіка, міцність у маши�

нобудуванні”.

З 1966 р. Г.С.Писаренко був чле�

ном Національного комітету СРСР з

теоретичної і прикладної механіки, а з

1982 р. — членом Президії комітету. 

Про визнання наукового автори�

тету Г.С.Писаренка міжнародною гро�

мадськістю свідчить обрання його в

1974 р. членом�кореспондентом, а в

1977 р. — дійсним членом Міжнарод�

ної академії астронавтики й членом

Американського товариства випробу�

вань і матеріалів. За видатні досягнен�

ня в розвитку науки Г.С. Писаренко в

1979 р. був визнаний гідним вищої

нагороди Словацької академії наук —

Золотої медалі.

За редакцією Г.С. Писаренка вида�

но велику кількість робіт його чис�

ленних учнів і співробітників; збір�

ників праць проведених Інститутом з

його ініціативи і під його керівниц�

твом всесоюзних і республіканських

науково�технічних конференцій і на�

рад з різних аспектів міцності.

Г.С. Писаренко очолював організа�

ційний комітет IV Всесоюзного з'їзду з

теоретичної і прикладної механіки,

проведеного в 1976 р. у Києві Націо�

нальним комітетом СРСР з теоретич�

ної і прикладної механіки разом з Ака�

демією наук УРСР.

З 1976 р. по 2001 рік Г.С.Писаренко

був головою спеціалізованої ради при

Інституті проблем міцності АН УРСР

з захисту кандидатських і докторських

дисертацій зі спеціальностей “Ме�

ханіка деформівного твердого тіла” і

“Динаміка, міцність машин, приладів

і апаратури”. Протягом ряду років він

був членом кваліфікаційних вчених

рад Інституту механіки АН УРСР, Ін�

ституту електрозварювання ім. Є.О.Па�

тона АН УРСР, Київського інженерно�

будівельного інституту, Київського

політехнічного інституту.

Великої уваги Г.С.Писаренко нада�

вав редакційно�видавничій роботі. Він

був головним редактором журналів

“Проблемы прочности” (1969�1988),

“Доповіді АН УРСР” (1970�1978), від�

повідальним редактором республікан�

ського міжвідомчого збірника “Кос�

мічні дослідження на Україні” (1973�

1984), республіканського міжвідомчо�

го науково�технічного збірника “Опір

матеріалів і теорія споруд” (з 1965 р.) і

республіканського міжвідомчого збір�

ника “Надежность и долговечность

машин и сооружений”  (з 1979 р.), зас�

тупником головного редактора журна�

лу “Вісник АН УРСР” (1969�1974), го�

ловою редакційної колегії серії “Біб�

ліографія вчених Української РСР”

(1970�1978), членом редколегії журна�

лів “Прикладная механика” (1965�

1970) і “Порошковая металлургия”

(1961�1978), а в період з 1979 по 1987 р.

— членом редколегії одного із провід�

них міжнародних журналів у галузі

втоми й руйнування матеріалів і еле�

ментів конструкцій (Великобританія),

членом редакційно�видавничої ради

АН УРСР (1966�1978).

Віддаючи данину глибокої поваги

відомим ученим, своїм учителям,

Г.С.Писаренко постійно піклувався

про перевидання їхніх праць. В 1976 р.

з його участю як відповідального ре�

дактора були видані вибрані праці ви�

датного вченого академіка АН УРСР

А.Д. Коваленка. В 1981 р. за редакцією

Г.С.Писаренка вийшов друком дво�

томник вибраних праць видатного

вченого�механіка академіка АН УРСР

М.М. Давиденкова. За ініціативою й

активною участю Г.С. Писаренка в

1985 році були видані в трьох томах

вибрані праці  засновника вітчизняної

школи з конструкційної міцності в

машинобудуванні академіка АН УРСР

С.В.Серенсена. В 1979 р. він опублі�

кував книгу про життя, наукову і педа�

гогічну діяльності всесвітньо відомого

вченого�механіка С.П. Тимошенка,
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присвячену 100�річчю з дня народ�

ження вченого. 

Г.С. Писаренко проводив велику

науково�організаційну роботу. З 1962

по 1988 р. він був членом Президії

АН УРСР, головним ученим секре�

тарем (1962�1966), віце�президентом

АН УРСР (1970�1978) і головою Пів�

нічно�Західного наукового центру

АН УРСР (1981�1988). Брав активну

участь у координації наукових дослід�

жень в Українській РСР як член коор�

динаційних рад і керівник семінарів з

окремих проблем і наукових нап�

рямків. Був членом наукової ради

АН УРСР “Наукові основи міцності й

пластичності” (1963�1974), очолював

наукову раду з проблеми “Народно�

господарське використання вибуху”

при Президії АН УРСР (1968�1985), а з

1973 по 1984 р. — Комісію космічних

досліджень при Президії АН УРСР; з

1974 р. по 2001 р. був головою наукової

ради АН УРСР “Механіка деформів�

ного твердого тіла”, членом наукової

ради АН СРСР “Наукові основи міц�

ності й пластичності”. Тривалий час

він був членом наукової ради з проб�

леми конструкційної міцності й руй�

нування при Державному комітеті

СРСР з науки і техніки, Республікан�

ської ради з координації наукових

досліджень в галузі природничих і

суспільних наук, з 1977 по 1988 р. —

членом експертної ради з машино�

будування і машинознавства Вищої

атестаційної комісії при Раді Міністрів

СРСР,  а з 1969 по 1989 р. — членом

Комітету з Державних премій УРСР.

Великої уваги надавав Г.С. Писа�

ренко педагогічній діяльності, яку  він

розпочав в 1939 р. у Київському полі�

технічному інституті. В 1942�1943 рр.

був доцентом Уфимського авіаційного

інституту. В 1944 р. він відновив ро�

боту на кафедрі опору матеріалів Київ�

ського політехнічного інституту спо�

чатку на посаді доцента, а з 1950 р. —

професора кафедри. Очолюючи цю

кафедру з 1952 по 1984 р., Г.С. Писа�

ренко поєднував наукову діяльність

кафедри з вирішенням актуальних

проблем міцності матеріалів і еле�

ментів конструкцій, продиктованих

потребами промисловості, підтриму�

вав традиційні творчі зв'язки між ка�

федрою й Інститутом проблем міц�

ності АН УРСР. З 1950 р. — беззмін�

ний член вченої ради Київського полі�

технічного інституту, а в 1952�1956 рр.

— проректор цього інституту з науко�

вої роботи. Багатогранною була його

діяльність, пов'язана з науковими кон�

тактами із закордонними вченими й

організаціями. Як член Міжнародної

академії астронавтики (з 1974 р.), він

брав активну участь як доповідач і

співголова секції “Матеріали й конст�

рукції” Міжнародних конгресів з

аеронавтики в 1975 р. у Лісабоні (Пор�

тугалія), в 1976 р. у Лос�Анджелесі

(США), в 1977 р. у Празі (Чехословач�

чина), в 1978 р. у Дубровніках (Юго�

славія), в 1979 р. в Мюнхені (Німеччи�

на), в 1983 р. у Будапешті (Угорщина).

Г.С.Писаренко неодноразово очолю�

вав делегації радянських учених, що

виїжджали на різні наукові форуми за

кордон.

Понад 60 років працював Г.С.Пи�

саренко в Академії наук України. Свій

багатий досвід узагальнив у пов�

чальних і цікавих, перейнятих турбо�

тою про молоде покоління вчених,

книгах “Жизнь в науке” та “Воспоми�

нания и размышления“, де виклав

прожите і побачене та свої погляди на

принципові питання розвитку фунда�

ментальних і прикладних досліджень,

підготовку наукових і інженерних

кадрів.

Після виходу в 1988 р. з поста ди�

ректора Інституту Г.С.Писаренко про�

довжував активну наукову й науково�

організаційну діяльність як власне в

Інституті, так і в Національній ака�

демії наук України, як радник Президії

НАН України, Почесний директор

Інституту. В 1988�1999 рр. був головою

комісії з поліпшення побуту й охорони

здоров'я вчених при НАН України, го�

ловою ради Будинку вчених НАН

України. Брав активну участь у роботі

асоціації “Україно�Римський клуб”,

асоціації “Комплексна оперативна ді�

агностика аварійних ситуацій, міцнос�

ті, живучості і безпеки машин і конст�

рукцій”; програмних комітетів між�

народних наукових форумів; у роботі

вчених рад, наукових семінарів, опе�

ративних нарад, надавав величезну

консультативну допомогу дисертан�

там. З 1992 по 2001 р. був членом На�

ціонального комітету з теоретичної і

прикладної механіки Росії, з 1993 по

2001 р. — членом Національного комі�

тету з теоретичної і прикладної меха�

ніки України, Діяльність Г.С.Писарен�

ка високо оцінена. За видатні заслуги

в розвитку науки й техніки і підготовці

висококваліфікованих науково�тех�

нічних і інженерних кадрів Г.С.Писа�

ренко нагороджений багатьма держав�

ними орденами і медалями. Йому було

присвоєне почесне звання заслуже�

ного діяча науки Української РСР. Він

лауреат премії УРСР і СРСР у галузі

науки й техніки.

9 січня 2001 р., на 91 році життя,

Георгія Степановича Писаренка не

стало.

Г.С. Писаренко був багатогранною

творчою особистістю: талановитим

вченим�механіком, організатором на�

уки, вихователем наукових й інженер�

них кадрів, носієм культури у вищому

розумінні цього слова, знавцем історії

й турботливим захисником творчої

спадщини відомих вчених�механіків.

На честь Г.С. Писаренка 24 червня

2004 р. Міжнародний астрономічний

союз затвердив назву “ПИСАРЕН�

КО” малій планеті №20963, відкритій

М.С. Чернихом у Кримській астрофі�

зичній обсерваторії. З жовтня 2002 р.

Інституту проблем міцності НАН

України надано ім'я свого засновника

— Георгія Степановича Писаренка. 

Ростислав Куріат
канд. техн. наук, учений секретар 
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Видатні постаті

Під час візиту Г. Писаренка на фірму “General Electrics”. США, 1971 р.
В музеї біля знаменитої лампи Едісона 


