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Народився 22 квiтня 1941 р. в Саратовськiй областi
Росiї. У 1958 р. закiнчив середню школу зi срiбною
медаллю. З 1958 до 1964 рр. – студент Самарського аерокосмiчного унiверситету iм. С.П. Корольова.
Отримав диплом з вiдзнакою. Там же почав трудову дiяльнiсть. Протягом 1968 – 1971 рр. – аспiрант
вiддiлу прикладної математики Iнституту математики НАНУ у Києвi. Сумiщав аспiрантуру з навчанням
на заочному вiддiлi механiко-математичного факультету Петербурзького унiверситету.
У 1971 р. захистив кандидатську дисертацiю
“До розв’язання бiгармонiчних задач двовимiрної
теорiї пружностi кусково-однорiдних двозв’язних
середовищ”. З 1975 р. працює в Iнститутi фiзики НАН
України у вiддiлi теоретичної фiзики.
В.М. Старков iз самого початку своєї наукової кар’єри зосереджений на дослiдженнi сучасних проблем
загальнофiзичного профiлю методами обчислювальної фiзики. Перш за все, це задачi, розв’язок яких
пов’язаний зi знаходженням нових властивостей та
явищ в нелiнiйнiй оптицi, динамiчнiй голографiї, фiзицi плазми та iн.
В.М. Старков широко використовує системний пiдхiд до проблем математичної i фiзичної iнтерпретацiї
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джень. Його апарат – це лiнiйнi i нелiнiйнi iнтегральнi рiвняння, теорiї сплайн-iтерацiйних методiв. Для
обробки фiзичних дослiдiв вiн широко застосовує результати обчислювальних експериментiв. Аналiз низки математичних моделей проблем фiзичної iнтерпретацiї результатiв теоретичних дослiджень, сформульованих у виглядi крайових задач для диференцiальних рiвнянь, дозволив отримати адекватнi моделi
у виглядi iнтегральних рiвнянь рiзних типiв.
Зокрема, методами обчислювальної фiзики
В.М. Старков вперше провiв складний аналiз нестацiонарного енергообмiну двох свiтлових пучкiв
у середовищах з iнерцiйною кубiчною нелiнiйнiстю.
Вiн розвинув математичнi моделi багатопучкової
лазерної взаємодiї в оптичних нелiнiйних середовищах, що дозволило виявити новi фiзичнi явища
оптичної бiстабiльностi при оберненнi хвильового
фронту лазерних пучкiв у нелiнiйних електрооптичних кристалах. Далi вiн запропонував новi
методи математичного моделювання вимiрювального шляху лазерного устаткування та розвинув
сплайн-iтерацiйнi методи розв’язку некоректних
задач математичної iнтерпретацiї результатiв фiзичних дослiдiв. Пiдсумком цих досягнень стала
докторська дисертацiя “Математичнi моделi та методи обчислювальної фiзики в задачах iнтерпретацiї”
(2001 р.).
В.М. Старков надрукував понад 100 наукових
праць, монографiю “Конструктивнi методи обчислювальної фiзики в задачах iнтерпретацiї” (Наукова
думка, Київ, 2002). Також вiн був учасником лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС (серпень–вересень
1986 р.). В.М. Старков вiдзначається розсудливим характером i широко впроваджує системний пiдхiд при
вивченнi рiзноманiтних проблем.
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