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Життєвий та науковий шлях к. т. н., професора Козаченко М. Т. 
Михайло Терентійович Козаченко народився 23 вересня 1938 р. у 

Молдавській РСР. В 1956 р. закінчив середню школу і вступив до  технікуму 

механізації сільського господарства, після закінчення якого в 1959 р. був 

призваний до лав Військово-Морського флоту. Служив на Чорноморському 

флоті радіотелеграфістом. Ім’я Михайла Терентійовича навічно занесено до 

Почесної книги Чорноморського флоту за особливі заслуги перед Батьківщиною. 

У 1964 р. вступив до ОЕІЗ ім. О. С. Попова і, після, був залишений для роботи на 

кафедрі ТЕД на посаді молодшого наукового співробітника. З 1976 р. працює на 

кафедрі ІТС асистентом, старшим викладачем. 

У 1979 р. захистив дисертацію на тему "Аналіз і синтез систем зв'язку, 

інваріантних до адитивних завад". У 1980 р. присвоєно звання доцента. Тривалий 



час з 1982 р. по 2000 р. очолював деканат факультету заочного навчання. У 2002 

р. організував спільну з Одеським коледжем стандартизації, метрології та 

сертифікації, кафедру метрології, стандартизації та сертифікації. 

Автор понад 70 наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 

підручників, навчальних посібників і 2 винаходів. 

Займається питаннями застосування нанотехнологій в галузі зв'язку. 
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