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ародився 24 лютого 1934 р. у м. Брянці Кадієвського району Луганської області. Батько,
Михайло Анатолійович, — інженер-хімік. Мати,
Юлія Львівна, — економіст і музичний працівник.
Після закінчення школи вирішив вступати до Харківського політехнічного інституту — провідного тоді та нині
серед ВНЗ науково-технічного профілю, де впродовж 1951–
1957 рр. навчався на інженерно-фізичному факультеті.
Юрій Михайлович зазначає, що ХПІ відіграв ключову роль
у його житті. Якісна освіта стала міцним фундаментом для
побудови кар’єри та подальшого професійного зростання.
Геніальні викладачі Н. І. Ахієзер, А. П. Філіпов, І. М. Бабаков, О. В. Дабагян та інші просто й зрозуміло вміли пояснити складне, дали юним, сповненим сил та енергії хлопцям
і дівчатам путівку в доросле й самостійне життя. Студентство
залишило найяскравіші спогади про знакову в ХПІ групу І-11,
у якій завжди панувала атмосфера доброзичливості, підтримки та взаємодопомоги. З 25 випускників групи 23 стали
кандидатами та близько десяти — докторами наук.
Після здобуття вищої освіти працював на кафедрі турбінобудування в альма-матер, де захистив кандидатську
(1966) і докторську (1971) дисертації. З 1972 р. працює в Інституті проблем машинобудування НАН України (ІПМаш): спочатку — завідувачем відділу моделювання та ідентифікації
теплових процесів, а з 1996 р. і до сьогодні — директором.
Ю. М. Мацевитий проводить велику науково-органі
заційну роботу, приділяє багато зусиль інтеграції науки та
освіти. Саме з його ініціативи були створені академічний
науково-освітний комплекс «Ресурс», до складу якого входять, окрім ХПІ та ІПМаш, Національний науковий центр
«Харківський фізико-технічний інститут» та «7 ВУЗ», Науковий парк «Наукоград-Харків», а також кафедра газогідро
механіки та тепломаслообміну ХПІ.
Ю. М. Мацевитий — заслужений діяч науки і техніки України (1996), лауреат Державних премій СРСР (1984) і України
(2008); премій Г. Ф. Проскури (1984), В. І. Толубінського (2005),
А. В. Ликова (2010), а також премії АН України, Білорусі та
Молдови (2012). Нагороджений орденом князя Ярослава
Мудрого V ступеня (2008). Почесний громадянин м. Харкова.
Одружений. Має двоє синів та двох дочок, вісім онуків
і п’ять правнуків. Син Михайло — випускник енергомашинобудівного факультету ХПІ (кафедра турбінобудування).
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atsevytyi Yurii was born on February 24, 1934,
in Bryanka city, Kadiievskyi, Luhansk region. His
father — Mykhailo Anatoliiovych — a chemical engineer, mother, Julia Lvivna, — economist and musical worker.
After ending a high school, he decided to enter Kharkiv Polytechnic Institute — leading then and now among universities in
scientific and technological fields, where he was studying during
1951–1957 of Physical Engineering Faculty.
Yurii noticed that KhPI has played a key role in his life. Quality
education has become a solid foundation for building his further
professional growth. Brilliant teachers N. I. Ahiiezer, A. P. Filippov,
I. M. Babakov, O. V. Dabahyian simply and clearly knew how to
explain complex things, they gave to the young, full of strength
and energy boys and girls a good start in adult and independent
life. Studentship left the brightest memories about I-11, the best
group in KhPI, which always had an atmosphere of goodwill, support and mutual aid. 23 from 25 graduates became Philosophy
Doctors and about 10 — doctors of Science. After graduating,
Yurii Mykhailovych worked in the department of turbo machinery
in alma mater, where he defended his candidate (1966) and doctoral (1971) theses. Since 1972, he has worked at the Institute
of Mechanical Engineering Problems of Academy of Sciences of
Ukraine. He has worked in the Institute of Mechanical Engineering
as a first Head of the department of thermal modeling and identification processes, and from 1996 to present days as the Director.
Yu. M. Matsevytyi carries great scientific and organizational
works, devotes much effort integration of science and education.
Academic research and educational complex «Resource», to which
include among KhPI and IME, National Science Center «Kharkiv
Physical-Technical Institute» and 7 universities, Science park «Scientific town — Kharkiv», and also Department of Gas-Hydromechanics and Heat-Mass Exchange of KhPI were established. He is
a Honored Worker of Science and Technology of Ukraine (1996).
Laureate of State Prize of the USSR (1984) and Ukraine (2008);
awards H. F. Proskura (1984), V. I. Tolubinskyi (2005), A. V. Lykov
(2010) and Prize Academy of Sciences of Ukraine, Belarus and
Moldova (2012). He was awarded the Order of Prince Yaroslav the
Wise V degree (2008). Honorary Citizen of Kharkiv.
He is married. He has two sons and two daughters, eight
grandchildren and five great-grandchildren. One of his sons —
Mykhailo — the graduate of Power Engineering Faculty KhPI
(Department of Turbine-Building).
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