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анатолій Олексійович

Випускник  
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Завідувач кафедри 
інформаційно-обчислювальних 

систем і управління 
Тернопільського національного 

економічного університету

Доктор технічних наук, професор

Народився 27 лютого 1945 р. в смт Турбів Ли-
повецького району Вінницької області, де 
у 1963 р. здобув середню освіту. Виховувався ма-

мою — простою робітницею. 
У 1968 р. закінчив факультет автоматики, а у 1976 р. — 

аспірантуру Львівського політехнічного інституту. 
У 1978 р. захистив кандидатську, а в 1988 р. — доктор-
ську дисертації.

Протягом 1968–1970 рр. працював на посаді інженера 
обчислювального центру в м. Вінниці, а з грудня 1970 р. — 
у ТНЕУ на посадах наукового співробітника, старшого ви-
кладача, завідувача кафедри обчислювальної техніки, за-
відувача кафедри інформаційно-обчислювальних систем 
і управління (ІОСУ), наукового керівника Галузевої нау-
ково-дослідної лабораторії автоматизованих систем збо-
ру і обробки інформації (ГНДЛ) (з 2004 р. — Нау ково-
дослідний інститут інтелектуальних комп’ютерних  систем).

У 1989 р. на базі ГНДЛ заснував кафедру ІОСУ, 
а у 1994 р. — Інститут комп’ютерних інформаційних тех-
нологій і був його першим директором упродовж 11 ро-
ків. Є радником Українсько-американської програми 
з ком п’ютерних наук, яку відкрив у 2004 р. У 1992 р. ста-
жувався в університетах Англії, у 1993 р. — в університе-
тах і фірмах Канади. У 2002–2003 рр. — Фулбрайт-профе-
сор в Університеті Мейна (США) і Боден коледжі (США), 
у квітні-липні 2011 р. — Фулбрайт-професор в Універси-
теті Нью-Гемпшира (США).

Наукові інтереси: розподілені інтелектуальні системи, кібер-
безпека, безпровідні сенсорні мережі, управління проектами і 
програмами. Опублікував 530 наукових праць, автор 70 патен-
тів, є визнаним вченим в Україні і за кордоном. Під його керів-
ництвом захищено 19 кандидатських і докторських дисертацій. 

Заслужений винахідник України, провідний член IEEE, 
професор Сілезійського технічного університету (Поль-
ща), афілійований професор Університету Нью-Гемпшира 
(США). Керівник і виконавець понад 30 міжнародних про-
ектів за програмами і грантами FP7, NATO, NSF, CRDF, INTAS 
і STCU, го лова Міжнародної ІЕЕЕ науково-технічної IDAACS 
конференції (з 2001 р.), головний редактор Міжнародного на-
укового журналу «Комп’ютинг», радник студентської філії 
ІЕЕЕ в ТНЕУ, керівник відділення приладобудування та об-
числювального  інтелекту ІЕЕЕ, член редколегій зарубіжних 
 журналів. 

Одружений. Має двох дітей і внучку. Хобі — теніс 
і гірські лижі. Життєве кредо — «Ніколи не зупиняти-
ся на  досягнутому».

СОкОлОВ  
Сергій Євгенович
Випускник  
радіотехнічного 
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Викладач кафедри  
теоретичної радіотехніки  
та радіовимірювання  
(1997–2001, 2008–2012)  
Віце-президент  
ПП «НВК «МОТОМ»

Народився 1 грудня 1949 р. у м. Львові. Інженер 
у третьому поколінні. Дід, Полієвкт Симонович 
Соколов, — інженер-хімік, у 1916 р. із відзнакою 

закінчив Томський технологічний інститут. Батько, Євген 
Полієвктович, — випускник Харківського політехнічного 
інституту, був заступником головного технолога Львівського 
заводу «Автонавантажувач». Мати, Марія Миронівна, — 
філолог за спеціальністю «Англійська мова та література», 
перекладач. У 1966–1971 рр. С. Є. Соколов був студентом РТФ 
Львівського політехнічного інституту. На другому курсі його 
ледь не виключили як «сина ворога народу», але деканат і ка-
федра ТРР захистили свого студента й Сергій Євгенович здо-
був освіту за спеціальністю «Радіотехніка».

У 1984 р. він закінчив аспірантуру Київського інституту 
 фізіології АН України за спеціальністю «Біофізика».

З 1971 до 2003 р. працював у Всесоюзному науково-дослід-
ному та конструкторському інституті радіоелектронної ме-
дичної апаратури (ВНІКІ РЕМА). Обіймав посади молодшого 
 наукового співробітника, завідувача сектору, завідувача На у ко -
во-дослідного відділу водно-сольового обміну та мікроциркуля-
ції. Водночас керував міжвідомчою лабораторією, організованою 
ВНІКІ РЕМА, Львівським науково-дослідним інститутом педіа-
трії, акушерства і гінекології та Інститутом прикладних проблем 
механіки та математики АН України з метою пошуку нових ін-
струментальних методів діагностики в медицині.

З 1997 до 2001р. і з 2008 до 2012 р. викладав на кафедрі ТРР НУ 
«Львівська політехніка». З 1986 р. С. Є. Соколов — віце-прези-
дент НВК «МОТОМ». У 1998–2006 рр. брав участь у роботах із 
розробки медичної техніки фірм «АКБ ГАРАНТ» (Україна — 
Швейцарія), «ЮТАС» (Україна), «ФАРКО-ФАРМ» (Німеччина).

Напрями наукової діяльності Сергія Євгеновича: взаємо-
зв’язок біофізики та медичної техніки; радіоелектронні прилади 
й апарати для діагностики стану водно-сольового обміну та мі-
кроциркуляції організму; біоелектроімпедансометрія. Займався 
також експериментальними дослідженнями в галузі медичної 
техніки та біофізики, розробкою дослідних взірців нової техніки; 
проведенням науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
розробок (керівник понад 10 НДР і 11 ДКР); впровадженням 
у серійне виробництво та медичну практику нової медичної тех-
ніки, розробленої у ВНІКІ РЕМА. Автор понад 100 наукових пуб-
лікацій, має 17 авторських свідоцтв і патентів.

У колі захоплень Сергія Соколова — спорт і театр. Його 
життєве кредо: «Роби, що належить, і хай буде, що буде».

Одружений. Має двох синів: старший працює інженером-
програмістом, молодший — студент НУ «Львівська по лі-
техніка».




