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Народився 5 червня 1954 р. у м. Ромни Сумської
області. Батько, Євген Іванович, був військово-
службовцем, мати, Зінаїда Миколаївна, викладала

у професійно-технічному училищі.
Ще зі шкільних років Михайло Шелест виявляв зацікав-

леність до математики, яка, власне, і зорієнтувала його у ви-
борі майбутньої спеціальності. Тож у 1971 р. Михайло Євге-
нович вступає до Львівського політехнічного інституту на
факультет автоматики і наступні п’ять років (1971–1976)
навчається за спеціальністю «Прикладна математика».

Навчання в інституті допомогло сформувати всебічно
розвинену особистість та кваліфікованого фахівця у сфері
обчислювальної техніки, програмування, математичних
досліджень. Цьому сприяла також робота під час навчан-
ня в студентському науковому товаристві та ОКБ «ЕЛВІТ»
Львівської політехніки. І нині Михайло Євгенович з теп-
лотою згадує студентські роки, будівельні загони, друзів
по навчанню та висловлює особливу подяку викладачам і
співробітникам інституту, які вплинули на подальшу
долю у житті та науковій діяльності, зокрема Поляничці
Мирославу Андрійовичу (дискретна математика), Піху
Зиновію Андрійовичу (системне програмування), Кесель-
ману Григорію Матвійовичу (теорії ймовірностей та
статистика), Дудикевичу Валерію Богдановичу та Черка-
ському Миколі В’ячеславовичу.

Навчання в інституті М. Є. Шелест вдало сполучає
зі спортом — плаванням, неодноразово стає переможцем
студентських республіканських змагань та був занесений
до Книги спортивної слави Політехніки.

Трудову діяльність Михайло Євгенович роз-
починає в рідному інституті інженером-прог-
рамістом обчислювального центру. Однак уже
через рік вирішує змінити сферу діяльності та,
наслідуючи батьківський приклад, вступає до лав
армії. Відтоді з 1977 р. й дотепер проходить служ-
бу на офіцерських посадах у Збройних силах. За
натурою Михайло Євгенович перфекціоніст, тож
для здобуття належної теоретичної та практич-
ної бази у військовій галузі у 1986 р. з відзнакою
закінчує Військову академію зв’язку та згодом
отримує військове звання генерал-майора.

Діяльність М. Є. Шелеста зосереджена у сфе-
рі захисту інформації, зокрема в криптології та
стенографії. Він має науковий ступінь доктора

технічних наук (2004) та вчене звання професора (2008).
Науковим здобутком Михайла Євгеновича є понад 100
наукових публікацій, навчальних посібників, монографій
та декларативних патентів із питань захисту інформації.
За високі досягнення у науковій діяльності Михайлу
Євгеновичу було присвоєно звання «Заслужений діяч нау-
ки і техніки України» (2006), а в 2008 р. він стає лауреатом
Державної премії України в галузі науки і техніки.

Військова діяльність Михайла Євгеновича також була
відзначена багатьма державними нагородами. Так за вико-
нання завдання керівництва України він був одним з пер-
ших нагороджений відзнакою Президента України «За за-
слуги», а згодом стає повним кавалером ордена «За заслуги»
(отримав три ступені у 1993, 1998 та 2002 роках), також
нагороджений орденом «За службу Родине в Вооруженных
Силах» III ступеня (1991) та багатьма медалями.

Михайло Шелест продовжує підтримувати тісні зв’язки
зі своєю alma mater і разом із фахівцями конструкторсько-
го відділу «Інформаційно-процесорні системи» ПКО
«Політехніка» розробляє високопродуктивні спеціалізо-
вані обчислювальні системи та радіоелектронні пристрої.

М. Є. Шелест досяг успіху не лише у професійному плані.
Ще зі студентських років із ним пліч-о-пліч іде вірний
друг та кохана дружина Наталія Дмитрівна, разом з якою
Михайло Євгенович створив чудову сім’ю, виховав донь-
ку Катерину та радіє маленькій онуці Марійці.

Життєве кредо Михайла Євгеновича: «Якщо є мета, то є
й майбутнє. Треба, не втрачаючи ентузіазму, йти через нев-
дачі до мети та ніколи не шкодувати про свої помилки».

Випускники групи «Прикладна математика», 1976 р.


