
 

8 

Основні дати 
 

 
1960-1970 рр. Учень Біленьківської середньої школи. 

1970-1976 рр. Студент Миколаївського кораблебудівного інституту 

імені адмірала С. Й. Макарова. 

1976-1978 рр. Інженер, старший інженер кафедри автоматичного 

регулювання СЕУ МКІ.  

1978-1981 рр. Аспірант тієї ж кафедри МКІ.  

1981-1983 рр.  Старший інженер, молодший науковий співробітник 

кафедри автоматичного регулювання СЕУ МКІ.  

1983 р. Захистив кандидатську дисертацію в Одеському 

державному політехнічному університеті за спеціаль-

ністю 05.13.05 – Елементи та пристрої обчислювальної 

техніки і систем керування. 

1983-1986 рр. Асистент кафедри автоматичного регулювання  

СЕУ МКІ.  

1986-1987 рр. Старший викладач кафедри автоматичного регулю-

вання СЕУ МКІ.  

1986-1989 рр. Доцент кафедри автоматичного регулювання  

СЕУ МКІ. 

1989 р. Присвоєно вчене звання доцента кафедри автома-

тичного регулювання СЕУ. 

1989-1991 рр. Заступник директора з наукової роботи Науково-

виробничого центру МКІ.  

1991 р. Заступник проректора з наукової роботи МКІ. 

1991-1994 Докторант Українського державного морського 

технічного університету (УДМТУ). 

1993 р. Обраний членом Національного Комітету України з 

автоматичного управління. 

1994 р. Захистив докторську дисертацію в Одеському 

національному політехнічному університеті за 

спеціальністю 05.13.05 – Елементи та пристрої 

обчислювальної техніки і систем керування. 

1994 р. Доцент кафедри автоматики УДМТУ. 

1994-1998 рр. Професор кафедри автоматики УДМТУ. 

1996 р. Присвоєно вчене звання професора кафедри 

автоматики. 

1996 р. Перший Віце-президент Регіонального Міжвузів-     

ського Центру – РМЦ (Миколаїв).  
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1996 р. Обраний академіком Академії наук суднобу-дування 

України.  

1998-1999 рр. Завідувач кафедри комп’ютеризованих систем 

управління УДМТУ.  

1998-2008 рр. Постійний представник НУК у Міжнародній Асоціації 

суднобудівників і судноремонтників Чорноморського 

регіону – БРАСС (Болгарія). 

2000 р. Обраний членом-кореспондентом Королівської Академії 

докторів наук (Каталонія, Іспанія). 

1999-2002 рр. Професор кафедри комп’ютерних технологій Мико-

лаївської філії Національного університету «Києво-

Могилянська Академія».  

2002-теп. час Професор кафедри інтелектуальних інформаційних 

систем Чорноморського державного університету  

ім. Петра Могили.  

2007 р. Обраний членом Президії Спілки науково-інже-

нерних об’єднань України (СНІО України). 

2011 р. Наказом Міністра освіти і науки України призна-

чений заступником голови спеціалізованої вченої ради 

Д38.053.05 при Чорноморському державному універ-

ситеті ім. Петра Могили.  
 


