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Н

ародився 13 грудня 1948 р. у м. Токмак Запорізької області. Після закінчення середньої
школи вступив до Харківського політехнічного
інституту, випускником якого став у 1972 р. за спеціальністю «Технологія кераміки і вогнетривів».
Упродовж 1978–1981 рр. активно займався профспілковою роботою, виконуючи обов’язки заступника
голови профспілки співробітників інституту. Починаючи з 1981 р., працював у науково-дослідній частині
ХПІ та відповідав за напрям досліджень зі спеціальної
тематики. З 2000 р. Георгій Вікторович завідує науководослідною частиною університету.
У 1978 р. здобув науковий ступінь кандидата технічних наук, а в 2003 р. — доктора технічних наук і вчене
звання професора кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла й емалей.
Галуззю наукових інтересів проф. Г. В. Лісачука є
отримання силікатних матеріалів і покриттів різного
функціонального призначення із заданим комплексом
техніко-експлуатаційних властивостей. Під його керівництвом розроблений комплексний методологічний підхід до створення склокристалічних матеріалів і покриттів для матеріалів технічного призначення, які широко
впроваджені на вітчизняних підприємствах галузі. За
результатами досліджень запропоновані нові технології отримання високостійкої кераміки та керамічних
матеріалів для захисту від електромагнітного випро
мінювання.
Георгій Вікторович є автором понад 300 наукових
праць і патентів, співавтором трьох монографій і двох
підручників.
Г. В. Лісачук — заслужений діяч науки і техніки
України (2009). Нагороджений Державною премією
України в галузі науки і техніки (2006), Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації та
обласної ради (2001), Почесною грамотою Президії
Національної академії наук України і колегії Міністерства освіти і науки України (2007), Почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава»
(2010), знаком Міністерства освіти і науки України «За
наукові досягнення».

H

e was born on December 15, 1948 in town Tokmak in Zaporozhye region. After high school, he
entered the Kharkiv Polytechnical Institute and
graduated in 1972 with the specialty «Technology of ceramics and refractories».
He was actively engaged in Trade Union work, working as a deputy Head of the Trade Union of employees
of the institute in 1978–1981. Since 1981, he has worked
in the Research Department of the institute and has been
responsible for the direction of research in special topics,
and since 2000 he headed the university Research Department.
In 1978 he obtained the PhD in Technical Sciences
degree, in 2003 he obtained a Doctor of Technical Science
Degree and the title of Professor of Department of Technology Ceramics, Refractories, Glass and Enamel.
The area of the scientific interest of Professor G. V. Lisachuk is an obtaining of the silica materials and coatings
with different functional purposes and with the specific set
of the technical and operation properties. Under his leadership complex methodological approach to the creation
of glass-ceramic materials and coatings for technical purposes, which are widely implemented in domestic companies, was developed. According to the research results,
new technologies of obtaining of high-resistant ceramic and
ceramic material for protection from electromagnetic radiation, were offered.
Georgiy Viktorovich is the author more than 300 scientific papers and patents, author of the monograph about
functional ceramic materials and co-author of three books
and two books.
G. V. Lisachuk was awarded by State Prize of Ukraine
in Science and Technilogy (2006) and the title of Honored Scientist of Ukraine (2009), with Diploma of the
Verkhovna Rada of Ukraine and the Diploma of Kharkiv
regional administration and regional council (2001), Honored Diploma of the Presidium of the National Academy
of Sciences of Ukraine and the Ministry of Education and
Science of Ukraine (2007), Honorable Kharkiv Regional
Council «Slobozhanska Glory» (2010), Sign of the Ministry of education and Science of Ukraine «For scientific
achievements».
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