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23 травня відзначає ювілей Микола В’ячеславович Ткачук, доктор технічних наук, професор
кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління. Микола
В’ячеславович – один із учнів видатного вченого, професора А. В. Дабагяна, ім’я якого
носить наша кафедра. Закінчуючи в 1976 році навчання на інженерно-фізичному факультеті,
він захистив з відзнакою дипломну роботу за спеціальністю «Динаміка польоту і управління»,
виконану під керівництвом Арега Вагаршаковича, і протягом наступних років свого життя
невідступно слідував принципам, закладеним Учителем – невпинному пошуку і високому
професіоналізму. Сьогодні професор М. В. Ткачук є одним із провідних в Україні фахівців з
інженерії програмного забезпечення.
Кандидатську дисертацію він захистив у Дрезденському технічному університеті після
навчання там в аспірантурі. Доктором наук став у рідному Політеху, захистивши в 2006 році
дисертацію на тему «Моделі, методи та інформаційні технології адаптивної розробки і
реінжинірінгу інформаційно-управляючих систем».
Педагог високого класу, якого люблять і дуже поважають студенти, професор М. В. Ткачук
читає лекції англійською і німецькою мовами, викладаючи дисципліни «Аналіз вимог до
програмного забезпечення», «Організація баз даних», «Методи і засоби забезпечення якості
програмних систем», «Реінжинірінг інформаційно-управляючих систем». Як фахівецьпрактик у своїй сфері, він вчить неформально, забезпечуючи студентів найновішими
знаннями і досягненнями галузі. Під науковим керівництвом Миколи В’ячеславовича
підготували й захистили дисертації 7 кандидатів наук.
Професор М. В. Ткачук багато робить для інтеграції в європейський освітній простір не лише
своєї кафедри, а й усього університету. Здобувши досвід організації освіти в багатьох
зарубіжних вузах, проходячи там стажування та керуючи стажуванням студентів, Микола
В’ячеславович був учасником розробки програми отримання подвійних (українських і
австрійських) дипломів, а також підписання в 2016 році відповідного договору НТУ «ХПІ» з

Альпен-Адріа університетом (Клагенфурт, Австрія).
Професор М. В. Ткачук є автором понад 120 наукових праць, доповідей на міжнародних
конференціях в Австрії, Німеччині, Ірані, Росії, США і Швейцарії. Напрямами його наукової
діяльності є розробка і реінжинірінг складних інформаційних систем, моделювання даних,
об’єктно-орієнтоване проектування.
Участь в організації і проведенні багатьох міжнародних наукових конференцій, таких як ISTA
(Information Systems Technology and its Applications) – 2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010,
2012, а також ICL (Interactive Computer Learning) – 2008, 2009, 2010, ICTERI – 2012, 2013 та
ін. – це ще одно підтвердження високого авторитету і визнання Миколи В’ячеславовича у
вітчизняній та міжнародній науковій спільноті.
Вітаючи професора М. В. Ткачука з ювілеєм, ми впевнені, що попереду у нього нові успіхи,
великі творчі перемоги і подальше визнання його заслуг суспільством.
Бажаємо Вам, Миколо В’ячеславовичу, ще більших досягнень у професійній діяльності,
творчої наснаги, щастя, радості, здоров’я, добробуту, невичерпної енергії та сили духу!
Ректорат НТУ «ХПІ», колективи факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії та
кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління.

