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Західний науковий центр НАН України і МОН України, Секція 
фізико-технічних і математичних наук та Відділення математики 
Національної академії наук України, Інститут прикладних проблем 
механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України та його Центр 
математичного моделювання, президія Наукового товариства ім. Шевченка 
в Україні, широкі кола наукової громадськості з глибоким сумом 
сповіщають, що 11 грудня 2020 року перестало битися серце вірного сина 
України і визначної особистості, видатного вченого-механіка, педагога та 
організатора науки, доктора фізико-математичних наук, професора, члена-
кореспондента НАН України Григорія Семеновича КІТА.  

Він народився 5 березня 1930 року на Львівщині, в селі Миколаєві 
Пустомитівського району. Після навчання у важкі повоєнні роки у 
Львівському державному університеті ім. Івана Франка (1948-1953 рр.) та 
аспірантурі при ньому з 1956 року він нерозривно пов’язав свій життєвий 
шлях з Академією наук України. Досягнув яскравих творчих наукових 
успіхів спочатку у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка, згодом в 
Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, 
пройшовши шлях наукового зростання від молодшого наукового 
співробітника до директора Інституту (1990-2002 рр.) та радника при 
дирекції Інституту (з 2003 року). Отримав високе визнання як 
висококваліфікований педагог на кафедрі математичного моделювання ЛНУ 
ім. Івана Франка.  
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Розвитку української науки член-кореспондент НАН України Г. С. Кіт 
віддав понад 65 років свого життя, створивши науковий доробок, який 
складає 4 монографії та понад 320 наукових праць. Усе, що виходило з-під 
його пера, відзначалося новизною та оригінальністю, стимулювало розвиток 
подальших досліджень, які внесли вагомий внесок у поступ сучасної 
механіки руйнування та міцності матеріалів.  

Професор Г. С. Кіт створив наукову школу з математичного 
моделювання та дослідження напружено-деформованого стану тіл із 
тріщинами і тонкими включеннями з урахуванням теплових чинників, а 
також з математичних основ контактно-поверхневих явиш в структурах з 
геометричними недосконалостями границь, в межах якої зросли як 
науковці 6 докторів і 12 кандидатів наук. Був дійсним членом відродженого 
в Україні Наукового товариства імені Шевченка, членом Президії 
Українського товариства з механіки руйнування матеріалів та 
Європейського товариства з цілісності конструкцій «ESIS». 

Г. С. Кіт був членом редколегії наукового журналу «Математичні 
методи та фізико-механічні поля» від часу його заснування у 1975 році, а з 
1990 року по 2015 рік – його головним редактором. Він доклав багато 
зусиль для формування редакційної політики журналу задля  набуття ним 
статусу одного з провідних видань в Україні в галузі математики, 
математичних проблем механіки і математичного моделювання полів різної 
фізичної природи та публікації його у видавництві «Springer» як складової 
міжнародного наукового журналу «Journal of Mathematical Sciences». 

За вагомі наукові здобутки та підготовку наукових кадрів його було 
відзначено урядовими нагородами, він  був лауреатом Державної премії 
України у галузі науки і техніки та премій імені О. М. Динника і 
М. О. Лаврентьєва НАН України, а також був нагороджений відзнаками 
НАН України «За наукові досягнення» і «За підготовку наукової зміни».  

Член-кореспондент НАН України Г. С. Кіт продовжував працювати до 
останніх днів свого життя. Його життєвий шлях – взірець вірного і 
сумлінного служіння рідній землі та обраній справі. Друзі, колеги та учні 
Григорія Семеновича з глибокою вдячністю пам’ятатимуть його яскраву  
постать, яка спричинила  значний вплив на розвиток української науки.  
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