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ародився 7 січня 1949 р. в с. Межиріч Сумської
області. Після закінчення в 1972 р. Харківського
політехнічного інституту, працював на Харківському тракторному заводі та Заводі імені В. О. Малишева. В 1985 р. обраний народним депутатом СРСР,
а в 1990 р. — членом Верховної ради СРСР. Протягом
1990–1991 рр. обіймав посаду заступника голови Верховної Ради СРСР. У 1993 р. в НАН України з ініціативи
Миколи Наумовича був створений Інститут машин і систем, який він і очолив. За конструкторськими розробками
інституту підприємства України виготовляють зразки
спеціальної техніки, фармацевтичне і екологічне обладнання, готується виробництво обладнання для нафтогазового, агропромислового, енергетичного та гірничодобувного комплексів.
Автор понад 450 наукових праць. Має 150 винаходів.
Академік Міжнародної академії наук, технологій та інжинірингу, Інженерної академії України, Академії технічної
кібернетики та Академії наук та мистецтв (США).

H

e was born on January 7, 1949 in the village of Mezhyrich in Sumy region. After graduating from KhPI in 1972
he worked at Kharkiv Tractor Plant and Plant named
after V. O. Malyshev. In 1985 was elected a People’s Deputy of
the USSR, in 1990 he was a member of the Verkhovna Rada
of the USSR. During 1990–1991 he held the position of a Deputy Chairman of the Verkhovna Rada of the USSR. In 1993 at
the initiative of Mykola Naumovych the Institute of Machines and
Systems was established at the NAS of Ukraine and he headed
the Institute. Ukrainian enterprises produce samples of special equipment, pharmaceutical and environmental equipment
according to the design developed at the Institute. Production
of equipment for oil and gas, agro-industrial, energy and mining
complexes is being prepared for launching.
He is the author of over 450 scientific works. He has
150 inventions. Mykola Naumovych is an Academician of the
International Academy of Sciences, Technologies and Engineering, the Engineering Academy of Ukraine, Academy of Enginee
ring Cybernetics of the Academy of Sciences and Arts (the USA).
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Н

ародився в 1935 р. Харківський політехнічний
інститут закінчив у 1959 р. за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». Потім працював у СКБ № 7, на
заводі «Серп і молот» та інших підприємствах м. Харкова.
У 1961 р. повернувся на роботу в альма-матер. В 1970
і 1974 рр. перебував в Угорщині у Мішкольцькому університеті важкого машинобудування у зв’язку зі співробітництвом між навчальними закладами. У 1969 р. захистив
кандидатську дисертацію. Був деканом машинобудівного
факультету. В 1985 р. захистив докторську дисертацію на
тему «Основи аналізу та синтезу систем механообробки
методами технологічного подоби». Юрій Вікторович —
автор майже 200 наукових робіт. Під його керівництвом
захищено приблизно 20 докторських і кандидатських дисертацій. Засновник спеціалізованої вченої ради із захисту
дисертацій. Лауреат премії Міністерства освіти і науки
України за досягнення в науково-педагогічній та методичній роботі.

H

e was born in 1935. He graduated from Kharkiv Polytechnic Institute in 1959 in the specialty «Technology of machine engineering, metal-cutting machine
tools and instruments». Then he worked at the Special Design
Bureau No 7, at the «Hammer and Sickle» Plant and other
enterprises of Kharkiv.
In 1961, he returned to work in his alma mater. In 1970
and 1974 he was in Hungary in Miskolc University of Heavy
Machine Engineering, because of the cooperation between
institutions. In 1969, he defended his thesis. He was a Dean
of the Machine Engineering Faculty. In 1985, he defended his
doctoral thesis on «Fundamentals of analysis and synthesis of
mechanical processing systems by methods of technological
resemblance». Yurii Viktorovych is the author of almost 200 scientific papers. He supervised nearly 20 doctoral and master’s
theses. He is the founder of Specialized Academic Council for
the Protection of theses. He is a Laureate of the Ministry of
Education and Science of Ukraine for achievements in scientific and educational and methodical work.
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