ХРОНИКА И ИНФОРМАЦИЯ
СЕРГЕЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ
28 мая 2000 г. исполняется 70 лет
со дня рождения кандидата технических
наук, доцента, полковника в отставке
Сергеева Бориса Ивановича.
Доцент Сергеев Б.И. является крупным специалистом в области вычислительных систем и опытным высококвалифицированным педагогом.
При его непосредственном участии
в ХВВКИУ им. Крылова Н.И. был открыт на базе руководимой им кафедры
вычислительной техники в 1979г. факультет вычислительной техники. На
данном факультете им была создана кафедра «Вычислительных систем и сетей», которой он руководил до 1985г. и
на которой уже в статусе военного университета он продолжает трудиться в должности доцента. На кафедре проводилась и проводится
большая работа по подготовке высококвалифицированных специалистов,
многие из которых в настоящее время занимают высокие должности в
различных учебных заведениях, научных и проектных организациях, на производстве и в войсках как в Украине, так и в странах СНГ. По руководимой им тематике научных исследований были защищены две докторские
диссертации и более десятка кандидатских. Основные результаты научной и педагогической деятельности доцента Сергеева Б.И. освещены более
чем в 100 научных и педагогических трудах, статьях, учебных пособиях и
изобретения.
Коллеги, сотрудники и многочисленные ученики желают уважаемому Борису Ивановичу крепкого здоровья и надеются на дальнейшую
совместную деятельность.
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АРТЕМЕНКО ЄВГЕН АНДРІЙОВИЧ
20 червня 2000 року сповнюється
75 років з дня народження відомого
вченого, організатора та вихователя.
Доктор технічних наук, професор,
полковник у відставці Артеменко Є.А. є
одним з основоположників теорії та
практичного використання автоматизованих систем контролю та діагностування (АСКТД) складних технічних
об’єктів. Результати фундаментальних
досліджень дозволили Артеменку Є.А.
стати основоположником наукового напрямку і наукової школи розробки теоретичних основ та принципів побудови
АСКТД.
Науково-педагогічна діяльність Артеменка Є.А. – учасника Великої
Вітчизняної війни – почалася у 1943 році після закінчення з відзнакою Червонопрапорної Військово-повітряної інженерної академії ім. Жуковського. У
1951 році ним була захищена кандидатська дисертація. Молодому вченові
було довірено посаду помічника постійного члена секції авіаозброєння Головного управління Військово-повітряних Сил, на якій він працював півтора роки. Надалі доля Артеменка Є.А. пов’язана з Харковом. У 1953 році його призначили начальником кафедри теоретичної механіки ХВВАКІУ. В 1971 році
Євген Андрійович захистив докторську дисертацію. Військову службу Артеменко Є.А. закінчив на посаді начальника кафедри перевірочно-пускового електроустаткування ХВВКІУ ім. Крилова, яку він очолював понад 16 років.
Після закінчення військової служби Артеменко Є.А. працює у вищих
навчальних закладах Харкова. На цей час він професор рідної кафедри – кафедри систем управління та експлуатації ХВУ. Основні результати досліджень та розробок Артеменка Є.А. широко висвітлено у понад 270 наукових
та педагогічних працях, монографіях, підручниках і навчальних посібниках.
Під його керівництвом підготовлено 22 кандидата наук.
Сьогодні професор Артеменко Є.А. передає свій майже півстолітній
науково-педагогічний досвід офіцерам, викладачам, ад’юнктам, курсантам.
Наш ювіляр – взірець високих моральних принципів, зразок професіоналізму та людяності.
Колеги, співробітники, члени вченої ради та багаточисельні учні бажають шановному Євгену Андрійовичу міцного здоров’я і сподіваються на
подальшу сумісну плідну діяльність.
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