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Пішов із життя доктор фізико-математичних наук професор 
Юрій Михайлович Пєнкін.

Наукова діяльність Пєнкіна Юрія Михайловича, уродженця 
передмістя інтелектуальної столиці України — м. Харкова, 
була пов’яза з Харківським національним університетом імені 
В. Н. Каразіна, Науково-дослідними інститутами НАН України 
та Національним фармацевтичним університетом (НФаУ).

Після навчання на радіофізичному факультеті ХНУ 
(1977–1982 рр.) Юрій Михайлович працював молодшим 
науковим співробітником (1982–1984 рр.), навчався в аспі-
рантурі (1984–1987 рр.), працював старшим науковим співро-
бітником (протягом 1988 р.), а потім навчався в докторантурі 
(1997–2000 рр.). Протягом п’яти років (1988–1993 рр.) був 
начальником антенного сектора Науково-дослідного інституту 
радіотехнічних вимірювань.

З 1993 року Юрій Михайлович почав працювати в Україн-
ській фармацевтичній академії на посаді старшого викладача, 
а згодом, з вересня 1996 року, на посаді доцента кафедри 
фізики. У 2004 році, отримав звання професора і був обраний 
завідувачем новоствореної кафедри інформаційних техно-
логій НФаУ, яка в 2007 році була перейменована в кафедру 
фармакоінформатики. 

Кафедру професор Пєнкін Ю. М. успішно очолював 15 років, 
а у вересні 2019 року був обраний професором об’єднаної 
кафедри біофізики та інформаційних технологій.

Всі ці роки, починаючи зі студентства, Юрій Михайлович вів 
активну наукову діяльність. У 1988 році він успішно захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-
математичних наук за темою: «Розсіювання хвилеводних хвиль 
вібраторно-щілинними випромінювачами», а в 2002 році — 
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-ма-
тематичних наук за темою: «Порушення електромагнітних хвиль 
в областях з криволінійними координатними границями».

Професор Пєнкін Ю. М. є співавтором майже 300 наукових і 
навчально-методичних публікацій (з яких 87 включені в міжна-
родні наукометричні бази даних Scopus і Google Scholar), 9 моно-
графій (з яких 4 опубліковані у всесвітньо відомому видавництві 
Springer), автор патенту і 5 авторських свідоцтв на винаходи. 

Вагомим є його внесок у вирішення фундаментальних 
крайових задач електродинаміки в частині випромінювання 
і поширення електромагнітних хвиль в складних середовищах 
з імпедансними структурами. 

У 2008 році він був обраний дійсним членом (академіком) 
Академії наук прикладної радіоелектроніки (Білорусі, Росії, 
України).

Юрій Михайлович був комунікабельною людиною, завжди 
відкритим для проведення спільних наукових досліджень. 
Так, наприклад, в 2007–2010 роках він був відповідальним 
виконавцем Грантових проектів STSU №309 і №Р-307, в яких 
провідною організацією виступав Інститут сцинтиляційних 
матеріалів НАН України. Тому серед його співавторів є спів-
робітники чотирьох Харківських університетів і чотирьох на-
уково-дослідних інститутів НАН України.

Завдяки такій наукової комунікації в складі колективу вче-
них Харківського національного університету імені В. Н. Кара-
зіна, Інституту радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова 
НАН України та Дніпровського національного університету 
імені О. Гончара йому була присуджена Державна премія 
України в галузі науки і техніки за цикл робіт «Створення випро-
мінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних 
систем» (Указ №101 Президента України від 7.04.2017 р).

Поряд з інтенсивною науковою діяльністю проф. Пєн-
кін Ю. М. проводив велику педагогічну роботу, розвиваючи 
нові віртуальні і дистанційні методи навчання студентів НФаУ.

На кафедрі він читав курси лекцій з цілого ряду навчальних 
дисциплін, серед яких: «Теорія ймовірностей і математична 
статистика», «Управління інформаційними зв’язками», «Осно-
ви системного аналізу», «Інформаційні системи і технології 
в логістиці», «Сучасні інформаційні технології в науковій 
діяльності». Є співавтором 12 навчальних посібників і 48 на-
вчально-методичних публікацій.

Серед колег і студентів користувався заслуженим авто-
ритетом і повагою. Три п’ятиріччя Юрій Михайлович був 
членом Вченої ради НФаУ, більше десяти років він виконував 
обов’язки заступника голови Вченої ради факультету «Еконо-
міки та менеджменту». 

Протягом останніх дванадцяти років був членом редакцій-
ної колегії науково-методичного фахового журналу «Клінічна 
інформатика і Телемедицина».

За багаторічну і плідну роботу ім’я професора Пєнкіна Ю. М. 
занесено в Золоту книгу пошани НФаУ.

Професор Пєнкін Ю. М. брав активну участь у діяльності 
ГО «Українська асоціація Комп’ютерна Медицина» (УАКМ), 
протягом останніх дванадцяти років був членом редакційної 
колегії науково-методичного фахового журналу «Клінічна 
інформатика і Телемедицина».

Юрій Михайлович був самобутньою людиною з енцикло-
педичними знаннями і величезною працьовитістю на довгій 
дорозі в науку та освіту, яку він для себе обрав.

Члени УАКМ і редакційна колегія журналу «Клінічна інфор-
матика і Телемедицина» висловлюють щире співчуття рідним 
і близьким Юрія Михайловича.
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