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ародився 27 травня 1950 р. у м. Харкові. У 1973 р.
e was born on May 27, 1950 in Kharkiv. In 1973, he
здобув вищу освіту в Харківському політехнічgraduated from KhPI in the specialty «Dynamics of
ному інституті за спеціальністю «Динаміка польоту
flight and control», and obtained qualification engiй управління», отримавши кваліфікацію інженера-дослід- neer-researcher. Since 1975, he has been working at KhPI,
ника. З 1975 р. працює в ХПІ, де пройшов шлях від молод- where he worked his way up from a junior researcher to the
шого наукового співробітника до завідувача кафедри про- Head of the Department of Software Engineering and Informaграмної інженерії та інформаційних технологій управління.
tion Technology Management.
Михайло Дмитрович є засновником наукової школи
Mykhaylo Dmytrovych is the founder of scientific school of
управління розвитком складних розподілених сис- management of complex distributed systems. He is the author
тем. Автор понад 150 наукових праць. Під його керів- of over 150 scientific papers. While his heading two doctoral
ництвом захищено дві докторські та 15 кандидатських and 15 master’s theses were defended. He is Academician of
дисертацій. Академік Академії наук вищої школи Укра- the Academy of Higher Education in «Computer Science and
їни за напрямом «Інформатика та прикладна матема- Applied Mathematics», the member of scientific-methodical
України з commission of MES of Ukraine in the direction of «Computer
тика», член науково-методичної комісії МОН 
напряму «Комп’ютерні науки». Переможець обласного Science». He is the winner of the regional competition «Higher
конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» у School of Kharkiv and Kharkiv region — the Best Names» in the
номінації «Завідувач кафедри» (2006), нагороджений сти- nomination «The Head of Department» (2006). He was awarded
пендією Харківської обласної державної адміністрації a scholarship of Kharkiv Regional State Administration named
імені В. В. Свиридова.
after V. V. Svyrydov.
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ародився 16 березня 1928 р. у с. Сімейне Білгородської області. У 1955 р. закінчив інженернофізичний факультет ХПІ. Трудову діяльність розпочав із посади асистента кафедри теоретичної механіки
ХПІ. Після закінчення аспірантури та захисту кандидатської
дисертації в 1959 р., отримав звання доцента цієї кафедри.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук захистив у 1968 р. Упродовж 1961–1988 рр. працював деканом інженерно-фізичного факультету, а з 1972
до 2005 р. — завідувачем кафедр прикладної математики
та автоматичного управління рухом.
Є. Г. Голоскоков — відомий фахівець у напрямі теорії та
методів дослідження нестаціонарних механічних процесів,
нелінійних коливань, а також теорії систем управління. Один
із найбільш відомих представників Харківської школи прикладної математики та механіки. Автор багатьох наукових
робіт, що зробили вагомий внесок у розвиток теорії нестаціонарних коливань механічних систем. Заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України.

H

e was born on March 16, 1928 in the village of Simeine,
Belgorod region. In 1955, he graduated from Physical
Engineering Faculty of KhPI. He started his career as an
assistant of the Department of Theoretical Mechanics at KhPI. After
finishing the Postgraduate Training Program and having defended
his Candidate’s thesis in 1959, he received the title of an Associate Professor of this Department. He defended his Doctor’s thesis
in 1968. During 1961–1988, he worked as a Dean of the Physical
Engineering Faculty and from 1972 to 2005, he headed the Department of Applied Mathematics and Automatic Traffic Control.
Ye. H. Holoskokov is a well-known specialist in the field
of theory and research methods for nonstationary mechani
cal processes, nonlinear vibrations and control systems
theory. He is one of the most famous representatives of Kharkiv
School of Applied Mathematics and Mechanics. He is an author
of many scientific works which made a significant contribution
to the development of the theory of nonstationary vibrations of
mechanical systems. He is an Honored Worker of higher school,
a laureate of the State Prize of Ukraine.
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