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й аналізу даних НТУ «ХПІ».
Доктор технічних наук, професор.
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Н

ародився 1 січня 1951 р. у м. Харкові. У 1973 р.
здобув кваліфікацію інженера-електрика в
Харківському політехнічному інституті. З 1981 р.
працював у ХПІ на посадах старшого викладача, доцента
і професора кафедр технічної кібернетики та системного
аналізу й управління.
Леонід Михайлович очолював наукову групу, що займалася проблемами автоматизації випробувань авіаційних і
ракетних двигунів. Під його керівництвом було створено
методику та програмне забезпечення для безконтакт
ної діагностики процесів горіння в реактивних двигунах
та автоматизації стендових випробувань елементів і вузлів газотурбінних двигунів. За ці роботи у складі творчого
колективу вчених ХПІ в 1997 р. Л. М. Любчик був відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки.
У 2006 р. заснував і очолив кафедру комп’ютерної математики та математичного моделювання (нині — комп’ю
терної математики й аналізу даних).
Леонід Михайлович — відомий науковець і фахівець
у галузі автоматичного керування, системного аналізу та
математичного моделювання. Автор понад 200 наукових
праць, опублікованих в Україні та за кордоном. Підготував десятьох кандидатів наук та одного доктора.
Л. М. Любчик є членом Національного комітету України
з автоматичного керування, членом Нью-Йоркської академії наук (США), Міжнародного наукового товариства
IEEE. Академік Академії наук вищої школи України. Працював професором на запрошення закордонних університетів Wuppertal University (м. Вупперталь, Німеччина) та
CINVESTAV (м. Мехіко, Мексика). Має значні здобутки в
організації освітнього процесу у вищій школі, є членом
Науково-методичної ради МОН України, багато років працює у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з інформатики
та кібернетики.
Леонід Михайлович — переможець обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» у номінації «Завідувач спеціальної кафедри» (2010), отримував
іменну стипендію Харківської обласної державної адміністрації для провідних науковців у галузі інформатики та
комп’ютерних наук (2012), нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010).

H

e was born on January 1, 1951 in Kharkiv. In 1973,
he obtained qualification of electrical engineer at
Kharkiv Polytechnic Institute. Since 1981, he has
been working at KhPI as a senior lecturer, Associate Professor, Professor of the Department of Technical Cybernetics and
Department of System Analysis and Control.
Leonid Mykhaylovych headed the research group that was
engaged in the problems of automation testing of aircraft and
rocket engines. Under his leadership a methodology and software for contactless diagnostics of combustion in jet engines
and automation of test bench elements and components of gas
turbine engines were created. For this work, together with creative team of scientists of KhPI, L. M. Lyubchyk was awarded
the State Prize of Ukraine in Science and Technology in 1997.
In 2006, he founded and headed the Department of Computer mathematics and mathematical modeling (now — Computer mathematics and data analysis).
Leonid Mykhaylovych is a well-known scientist and specialist in automatic control, system analysis and mathematical
modeling. He is the author of over 200 scientific papers published in Ukraine and abroad. He prepared ten PhDs in Scien
ces and Doctor of Science.
L. M. Lyubchyk is a member of the National Committee
of Ukraine for automatic control, a member of the New York
Academy of Sciences (USA), the International Research Society IEEE. He is Academician of the Academy of Sciences of
Higher School of Ukraine. He worked as a Professor at the invitation of the Foreign Universities Wuppertal University (Wuppertal, Germany) and CINVESTAV (Mexico City, Mexico). He
has significant achievements in the organization of educational
process in higher school, he is a member of the Scientific and
Methodological Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine; many years he worked in the Expert Council
for examination of theses of MES of Ukraine in Informatics and
Cybernetics.
Leonid Mykhaylovych is the winner of the regional competition «Higher School of Kharkiv and Kharkiv region — the
Best Names» in the nomination «The Head of Special Department» (2010), received a scholarship of Kharkiv Regional State
Administration for leading researchers in informatics and computer science (2012). He was awarded Certificate of Honor of
the Cabinet of Ministers of Ukraine (2010).
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