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Н

ародився 25 вересня 1939 р. у с. АнілЗавод Кінешемського району Іванівської області (Росія).
Після закінчення середньої школи,
в 1957–1960 рр. навчався в Ленінградському вищому воєнно-морському училищі інженерів озброєння, після III курсу —
у Ленінградському воєнно-механічному
інституті, який закінчив у 1963 р. Був
направлений на Харківський завод «Комунар», де працював до 1967 р. майстром
цеху, старшим інженером СКБ.
У 1967–1970 рр. навчався в аспірантурі ХПІ. Після
успішного захисту дисертації працював в інституті на
кафедрі автоматичного керування рухом старшим науковим співробітником, старшим викладачем, доцентом,
а з 1977 р. — проректором. З 1982 р. завідував кафедрою технічної кібернетики.
У 1990 р. був призначений на посаду ректора ХПІ. Під
його керівництвом інститут розвивався як багатопрофільний вищий навчальний заклад. У 1994 р. йому надано статус університету. У складі вишу на той час було 80 кафедр,
відкрито чотири нових факультети, створено Національний центр з гуманізації інженерної освіти. В 1993 р. університет занесений до державного реєстру ВНЗ України
з підготовкою фахівців за 54 спеціальностями. Значно
зміцніла матеріальна база університету, збудований унікальний спортивний комплекс, створена локальна інформаційна мережа з виходом у міжнародну інформаційну
систему. Активна робота ректора дала можливість розвинути широкі та міцні зв’язки з ВНЗ США, Англії, Франції, Німеччини, Китаю, Індії та інших країн, а також щорічно
готувати 170 спеціалістів для 72 країн світу.
Наукові інтереси Ю. Т. Костенка — галузь створення
локальних обчислювальних систем і діагностики, аналітичного менеджменту і економіки, а також штучного
інтелекту.
Автор 163 наукових праць, зокрема чотирьох навчальних посібників і п’ятьох монографій. Підготував
п’ять кандидатів і два доктори технічних наук.
Ю. Т. Костенко — доктор технічних наук, професор,
лауреат Державної премії України (двічі), заслужений
діяч науки і техніки України, віце-президент Академії технічної кібернетики, академік Академії інженерних наук,
почесний доктор Мішкольцського (Угорщина), Петрошанського університетів (Румунія).
Помер 15 липня 1999 р. в Харкові.

H

e was born on September 25, 1939
in Anil-Zavod in Kineshemsk district of
Ivanovsk region (Russian Federation).
After leaving high school in1957–1960,
he studied at Leningrad Higher Naval School
of Military Engineers, after the 3d year he
studied at Leningrad Military and Mechanical Institute and graduated from it in 1963.
He was sent to Kharkiv «Kommunar» plant,
where he worked until 1967 as the shop
foreman, senior engineer of SDB.
In 1967–1970, he studied at the post-graduate
department of KhPI. After successfully defending his thesis, he worked at the Institute at the Department of Automatic Traffic Control as a Senior Research fellow, Senior
Lecturer, Associate Professor, and since 1977 — Vice
Rector. Since 1982, he headed the Department of Technical Cybernetics.
In 1990, he was appointed to be the Rector of KhPI.
Under his leadership, the Institute was developing as a multidisciplinary university. In 1994, it was granted the university status. At that time, the university included 80 departments, four new faculties were opened, the National Center
for Humanization of Engineering Education was created.
In 1993, the University was listed in the State Register of
Universities of Ukraine for training specialists in 54 specialties. The financial base of the university grew stronger, a
unique sports complex was built, a local information network with an access to international information system
was established. Active work of the Rector made it possible to develop broad and strong ties with universities in
the United States, Britain, France, Germany, China, India
and other countries as well as to train 170 specialists for
72 countries annually.
The research interests of Yu. T. Kostenko covered the
field of local computer systems and diagnostics, analytical
management and economics and artificial intelligence.
Yu. T. Kostenko is the author of 163 scientific works,
including four textbooks and five monographs. He prepared
five PhDs and two doctors of technical sciences.
Yu. T. Kostenko is Doctor of Technical Sciences, Professor, Laureate of the State Prize of Ukraine (twice), Honored Scientist of Ukraine, Vice-Rector of the Academy of
Technical Cybernetics, Academician of the Academy of
Engineering Sciences, Honorary Doctor of Miskolc (Hungary), Petroshansk (Romania) Universities.
He died on July 15, 1999 in Kharkiv.
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