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Н

ародився у 1951 р. в м. Баку (Азербайджанська
РСР). У 1973 р. закінчив фізичний факультет
Азербайджанського державного університету
імені С. М. Кірова (м. Баку).
У 1977 р. захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Радіофізика», включаючи квантову радіофізику.
У 1988 р. за цією ж спеціальністю захистив дисертацію
на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. Сфера наукових інтересів: граничні задачі
електродинаміки, теорія електромагнітного поля, теорія
дифракції, чисельно-аналітичні методи розв’язування
інтегральних рівнянь.
З 1973 по 1976 р. — аспірант, з 1977 по
1980 р. — молодший науковий співробітник, з 1980 по
1988 р. — старший науковий співробітник, з 1988 по
2008 р. — провідний науковий співробітник Інституту
радіофізики і електроніки АН України (м. Харків). З 2008
по 2012 р. — директор Державного науково-дослідного
і проектного інституту основної хімії (м. Харків).
З 21 січня 2016 р. — керівник Центру дистанційної
освіти при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут». З 11 травня 2016 р. —
проректор з науково-педагогічної роботи цього вишу.
Автор і співавтор понад 150 оригінальних наукових
робіт, опублікованих у провідних вітчизняних і закордонних журналах. Співавтор трьох монографій, виданих
в Японії та Європі. Підготував сім кандидатів і одного
доктора наук. З 2000 р. — академік Академії прикладної
радіоелектроніки (м. Харків). Дійсний член (академік)
Європейської академії природничих наук (Німеччина,
2011 р.). Заслужений діяч науки Азербайджану (2011).
Був запрошеним професором в університетах таких
країн: Chou University, Tokyo, Japan (1991, 1992, 1999,
2009), Osaka Electro-Communication University, Japan
(1995), University of Pennsylvania, USA (2002), Cukurova
University, Adana, Turkey (1992–1995).
Нагороджений медаллю «VATAN EVLADI» («Син
Вітчизни», Фонд Деде Коркуд, м. Баку, 2011 р.),
Золотою медаллю Академії прикладної радіоелектроніки
(м. Харків, 2011 р.)

H

e was born in 1951 in Baku (Azerbaijan SSR). In
1973 he graduated physical Faculty of Azerbaijan
State University by S. M. Kirov (Baku).
In 1977, he defended dissertation on competition of a
scientific degree of the PhD in Physical and Mathematical
Sciences, on specialty of «Radiophysics», including quantum
radio-physics.
In 1988, he defended dissertation for the degree of
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, on the same
specialty. Research interests: The boundary problem of electrodynamics, electromagnetic field theory, theory of diffraction,
numerical-analytical methods for solving integral equations.
From 1973 to 1976 — he is a graduate student, from 1977
to 1980 — he is junior researcher, from 1980 to 1988 — he
is a senior researcher, from 1988 to 2008 — he is a leading
researcher of the Institute of Radio-physics and Electronics,
Academy of Sciences of Ukraine (Kharkiv). From 2008 to
2012 — he is the Director of the State Research and Design
Institute of Basic Chemistry (Kharkiv).
From January 21, 2016 — the Head of the Center for
Distance Education at the National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute» (NTU «KhPI»). From May 11,
2016 — Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work in
NTU «KhPI».
The author and co-author of more than 150 original
scientific papers published in leading national and international magazines. Coauthor of 3 monographs published in
Japan and Europe. He has prepared 7 PhDs in Sciences and
one Doctor of Sciences. Since 2000 — Academician of the
Academy of Applied Radio Electronics (Kharkiv).
Full member (Academician) of the European Academy of
Natural Sciences (Germany, 2011). Honored Science Worker
of Azerbaijan (2011). He was a visiting Professor at Universities
of such countries, as: Chou University, Tokyo, Japan (1991,
1992, 1999, 2009), Osaka Electro-Communication University,
Japan (1995), University of Pennsylvania, USA (2002), Cukurova University, Adana, Turkey (from 1992 to 1995).
He is awarded with the medal «VATAN EVLADI» («Son of
the Fatherland», Fund of Dede Korkud, Baku, 2011) and gold
medal of the Academy of Sciences of Applied Radio Elect
ronics (Kharkiv, 2011).
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