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Вадим Григорович Манжелій є знаним українським вченим з широким колом наукових інтересів. За 53 роки 

активної наукової діяльності ним виконані важливі в фундаментальному та прикладному відношеннях дослідження в 

області фізики низьких температур, серед яких дослідження теплофізичних властивостей кріокристалів і квантових 

кристалів, орієнтаційного скла та газогідратів, фулеритів, простих спиртів, роботи з консервації крові та вивчення 

поведінки біологічних об’єктів в умовах глибокого охолодження.    

В.Г. Манжелій народився 3 травня 1933 року. У 1955 р. закінчив Харківський державний університет. З 1960 року 

працює у Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України. У 1961 році він захистив 

кандидатську,  а у 1970 році – докторську дисертації. Має звання професора (1972 р.). У 1982 році він був обраний 

членом-кореспондентом, а у 1990 році – дійсним членом  Національної академії наук України.  У 1998 році В.Г. 

Манжелію було присвоєно звання Заслуженого діяча науки і техніки України.  В.Г. Манжелій є автором та співавтором 

більш ніж 200 наукових статей, 4 винаходів та 7 монографій (4 з яких видані в США). Його роботи широко цитуються у 

світовій літературі, а одержані результати відображені в багатьох вітчизняних та зарубіжних монографіях та довідниках.  

Роботи В.Г. Манжелія з фізики кріокристалів відзначено Державною премією УРСР (1977 р.), а роботи з 

довгострокової низькотемпературної консервації крові, які мають велике практичне значення, відзначено Державною 

премією СРСР (1978 р.).  У 2000 році він  став лауреатом премії ім. Б.І. Вєркіна  Національної  академії  наук України, у 

2004 р. - почесним професором Інституту низьких температур та структурних досліджень ПАН м. Вроцлав (Польща). 

Одним із найважливіших досягнень В.Г. Манжелія є заснування наукової школи фізики кріокристалів до якої 

зараховують себе більше десяти докторів наук та кілька десятків кандидатів наук. Тільки під безпосереднім 

керівництвом В.Г. Манжелія виконано і захищено 25 кандидатських дисертацій, а його учні захистили 6 докторських 

дисертацій. У результаті розвитку школи виникло багато самостійних лабораторій не тільки у ФТІНТ НАН України, але 

і за межами України. Він вніс суттєвий внесок в становлення і розвиток Фізико-технічного інституту низьких 

температур, в першу чергу як один з найближчих помічників і радників засновника інституту Б.І. Вєркіна. 

Особливо необхідно відзначити діяльність В.Г. Манжелія ще в одному важливому напрямку – більше тридцяти 

років він був заступником головного редактора  журналу «Фізика низьких температур», що видається у ФТІНТ НАН 

України. Цей журнал має один з найвищих індексів цитування у світі серед українських фізичних журналів і його 

високий міжнародний рейтинг є в значній мірі заслугою В.Г. Манжелія. 

В.Г. Манжелій завжди брав активну участь у вирішенні соціальних та громадських питань  та, поряд з науковою, 

вів велику науково-організаційну роботу. Він був членом декількох академічних наукових рад,  входив до складу секції 

фізики Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, редколегії міжнародного журналу «Journal of Low 

Temperature Physic», Ради Державного фонду фундаментальних досліджень України, кількох громадських рад та 

комітетів. В.Г. Манжелій є почесним громадянином міста Валки Харківської області, у 2008 р. його нагороджено 

Почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава». 


