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КУКОЛЄВ Григорій Володимирович (1904–1984)
Випускник факультету технології неорганічних речовин (1928)
Завідувач кафедри технології кераміки, вогнетривів,
скла й емалей ХПІ (1944–1974). Доктор технічних наук, професор

KUKOLiEV Hryhoriy Volodymyryvych (1904–1984)
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A graduate of the Faculty of Inorganic Substances Technology (1928)
Head of Department of Technology of Ceramic, Refractories, Glass
and Enamels of KhPI (1944–1974). Doctor of Technical Science, Professor

ародився в 1904 р. у м. Суми. У 1928 р. став випускником ХТІ. Після закінчення ВНЗ пройшов шлях
від асистента до завідувача лабораторії в Українському науково-дослідному інституті вогнетривів. У роки
Другої світової війни працював на виробництві чорної металургії, де виплавляли спеціальний ґатунок сталі для оборонної промисловості. Упродовж 1944–1974 рр. Григорій
Володимирович завідував кафедрою технології кераміки,
вогнетривів, скла й емалей ХПІ. За роки його керування
наукова школа кафедри внесла неоціненний вклад у розвиток фізико-хімічних основ виробництва кераміки, вогнетривів, в’яжучих матеріалів, скла та жаростійких покриттів,
реконструкцію заводів вогнетривкої промисловості, впровадження енергоощадних технологій із використанням
поверхнево-активних речовин і відходів різних виробництв.
Г. В. Куколєв — автор всесвітньо відомих фундаментальних праць у сфері фізичної хімії силікатів, які були
перекладені багатьма мовами світу. Підготував більше ніж
60 кандидатів і докторів технічних наук.

H

e was born in 1904 in city Sumy. He graduated from
the KhTI in 1928. After finishing the institution of higher
education he passed his way from an assistant to the
Head of Laboratory in All-Union refractories institute. During Second World war he worked in the production of black metallurgy,
where special grade steel was smelted for the defense industry. During 1944–1974 Gregory Volodymyryvoch was a Head of
Department of Technology of ceramic, refractories, glass and
enamels of KhPI. Over the years of his management of the scientific school of the Department has made an invaluable contribution to the development of physicochemical foundations of
the production of ceramics, refractories, binders, glass and heatresistant coatings, in reconstruction of plants of refractory industry, the introduction of energy saving technologies with the use of
surface-active substances and waste in various industries.
G. V. Kukoliev is an author of the world known fundamental works in area of physical chemistry of silica materials, which
were translated to numerous world languages. He prepared
more than 60 candidates and doctors of Technical Science.
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Випускник інженерно-фізичного факультету (1970)
Завідувач кафедри системного аналізу й інформаційно-аналітичних
технологій НТУ «ХПІ». Доктор технічних наук, професор
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1964–1970 рр. навчався на інженерно-фізичному
факультеті Харківського політехнічного інституту.
Після закінчення аспірантури на кафедрі автоматичного управління рухом ХПІ та захисту кандидатської
дисертації в 1974 р., перейшов в Інститут проблем машинобудування НАН України, де виконував обов’язки старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії та
вченого секретаря. Захистивши докторську дисертацію в
1996 р., повернувся до Харківського державного політехнічного університету та був призначений на посаду завідувача кафедри системного аналізу й управління.
Олександр Сергійович — керівник спеціалізованої вченої
ради із захисту докторських дисертацій, голова спеціалізованої вченої ради із присудження наукових ступенів, голова
секції науково-методичної комісії МОН України з системного
аналізу, член Національного комітету з автоматичного управління. Підготував п’ятьох докторів і десятьох кандидатів наук.
За досягнення в сфері освіти нагороджений знаком «Петро
Могила» та Почесною грамотою МОН України.

I

n 1964–1970, he studied at Physical Engineering
Faculty of KhPI. After finishing postgraduate studies at
the Department of Automated Traffic Control at KhPI
and defending PhD thesis in 1974, he moved to the Institute
of Mechanical Engineering Problems of the NAS of Ukraine,
where he worked as a senior researcher, the Head of laboratory and the academic secretary. After defending his doctoral
dissertation in 1996, he returned to Kharkiv Polytechnic University and was appointed the head of the Department of System
analysis and information-analytical technologies.
Oleksandr Sergiyovych is the Head of specialized council
for doctoral theses defense, the Head of specialized academic
council for awarding of scientific degrees, the Head of the section of scientific and methodical commission of MES of Ukraine
in the system analysis, the member of the National Committee on Automatic Control. He has trained five Doctors of Science and ten PhDs in Sciences. For achievements in the field
of education he was awarded «Petro Mohyla» badge and Honored Diploma of Ministry of Education and Science of Ukraine.
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