ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ
ХАРЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
24 жовтня 2002 р. виповнюється 50 років із
дня народження Заслуженого винахідника України,
члена Нью-Йоркської Академії Наук, члена IEEE, доктора технічних наук, професора В.С. ХАРЧЕНКА .
Вячеслав Сергійович закінчив Харківське вище
командно-інженерне училище у 1974 році. Після служби у військах, закінчення ад'юнктури, захисту кандидатської дисертації у 1981 році, пройшов шлях від викладача до начальника кафедри. Професор з 1992 року,
доктор технічних наук з 1995 року. У 1990 році отримав почесне звання "Заслужений винахідник України".
З березня 2001 року після звільнення з лав Збройних Сил
– завідувач кафедри комп'ютерних систем і мереж
Національного аерокосмічного університету "ХАІ".
Відомий учений, фахівець в області моделювання,
оцінки, проектування та експертизи високонадійних комп'ютерних засобів, си стем
і мереж для комплексів критичного застосування. Автор 5 монографій, понад 150
статей і доповідей. Має понад 600 авторських свідоцтв і патентів колишнього
СРСР, України, Росії. Протягом п'яти років являється експертом з програмного
забезпечення та ІУС, важливих для безпеки атомних станцій, Державного НТЦ з
ядерної та радіаційної безпеки. Розробник і співавтор 4 національних та галузевих
стандартів з надійності і безпеки комп'ютеризованих систем та комплексів. Керівник наукової школи з теорії, методів і засобів оцінки й забезпечення надійності
та живучості цифрових систем обробки інформації, багатоверсійних технологій
створення відмовостійких апаратних і програмних засобів та комп'ютерних систем, важливих для безпеки складних технічних комплексів. Підготував 16 канд идатів наук, науковий керівник і консультант 2 докторантів, 10 аспірантів та здобувачів. Приймає активну участь у роботі спецрад НАУ "ХАІ", ХВУ. Науковий керівник міжгалузевих науково-технічних семінарів "Надійність, живучість і безпека
систем управління літальних комплексів" (1994 р.), "Критичні комп'ютерні технології та системи" (2001 р.). Член редколегії та штатний рецензент ряду наукових
журналів і збірників, що видаються під егідою Національної Академії Наук. У 1998
році його прізвище було внесено до бібліографічного словника "Видатні педагоги
вищої школи м. Харкова".
Колеги, співробітники та численні учні поздоровляють Вячеслава Сергійовича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров'я і сподіваються на подальшу тр ивалу і плідну спільну роботу.
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