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Народився Володимир Стефанович

1 грудня 1935 року у містечку Коренево

Курської області в робітничій сім’ї.

Мрія про авіацію привела юнака до

Київського інституту цивільного пові�

тряного флоту, який він закінчив з від�

знакою у 1959 році. Молодий інженер,

згідно з розподілом, направляється до

Іркутського авіаційного загону, де набу�

ває цінного практичного досвіду з тех�

нічної експлуатації засобів радіотехніч�

ного забезпечення польотів і керування

повітряним рухом. Працюючи інжене�

ром та старшим інженером, він бере

активну участь в освоєнні першої у світі

траси для реактивних літаків.

З 1961 року вся трудова діяльність

Володимира Стефановича пов’язана з

Київським інститутом інженерів

цивільної авіації. Саме тут ювіляр прой�

шов життєвий шлях, ставши доктором

технічних наук, професором, академі�

ком низки галузевих академій, заслуже�

ним діячем науки і техніки України,

заслуженим професором НАУ. Ось

такий життєвий шлях Володимира Сте�

фановича! Але цей шлях не був широ�

ким, стовповим, він не був встелений

трояндами. Цілеспрямованість і пра�

цьовитість, дисциплінованість, чесність

і патріотизм — складові його успіхів,

його перемог. Цим його успіхам сприя�

ла наполеглива праця у якості провідно�

го інженера радіополігону радіотехнічно�

го факультету, навчання в аспірантурі,

захист кандидатської (1964 р.) та доктор�

ської (1975 р.) дисертацій. Він обіймає

посади асистента, старшого викладача,

доцента. У 1976 році йому присвоєно

звання професора.

У стінах КІІЦА розкрився справжній

талант ювіляра як організатора і керів�

ника колективу. Зусиллями професора

В. С. Новікова створені кафедра техніч�

ної експлуатації авіаційного радіо�

обладнання і навчальні та науково�дос�

лідні лабораторії радіозв’язку, радіона�

вігації та спостереження (радіолокації).

Кафедру технічної експлуатації АРЕО

він очолював протягом 36 років.

Працюючи деканом радіотехнічного

факультету (1968–1976 рр.), він багато

зробив для його становлення, розвитку

навчально�лабораторної бази, підвищен�

ня якості навчально�методичної роботи і

наукових досліджень. Під його керівниц�

твом збудовано та оснащено сучасним

РЕО радіополігон НАУ в Жулянах.

Навіть не кожний аеропорт ЦА мав

подібну споруду! Наявність цієї навчаль�

ної бази (нині навчальний центр засобів

аеронавігаційного обслуговування) — це

фундамент для проведення занять та

Яскрава
особистість — 
авіаційний
педагог
та учений

Минають літа, вони залишають значні
сліди у долях своїх особистостей, своїх
унікальних постатей. Такі постаті є і в
нашому колективі. Професору кафедри
авіаційних радіоелектронних комплексів
Науково(навчального інституту аеронаві(
гації Володимиру Стефановичу Новікову
виповнюється 80 років.

Відвідання кафедри космонавтом Г.Т. Береговим
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виробничих практик студентів. Декан

В. С. Новіков піклувався про порядок і

навчальну дисципліну, створення належ�

них житлово�побутових умов у студент�

ських гуртожитках та дозвілля студентів.

У цей період у студентському клубі

КІІЦА відбулося багато зустрічей студен�

тів РТФ з ветеранами воєн та праці, а

також літературних вечорів. Студенти

РТФ мали можливість зустрітися з пись�

менниками В. Женченком, А. Ривліним,

А. Потаповою, В. Кондратенком, А. Тала�

лаєвським та іншими, артистами київ�

ських театрів і філармонії А. Роговцевою,

А. Паламаренком, Н. Крюковою, Л. Ло�

гійко, М. Сивченком, Л. Джигуль і

багатьма іншими. На цих зустрічах часто

був присутній і виступав з привітаннями

декан РТФ В. С. Новіков. І зусилля дава�

ли свої плоди: факультет міцно утриму�

вав передові позиції, а гуртожиток

факультету перетворювався на рідну

домівку студентів і виборював призові

місця як серед гуртожитків КІІЦА, так і

вищих навчальних закладів м. Києва.

Професор В. С. Новіков вперше у

вузах впровадив навчальну дисципліну

«Технічна експлуатація авіаційних

радіоелектронних систем», він видав

підручники з цього напряму. Його перу

належить понад 200 друкованих праць,

серед яких — підручники й монографії

«Технічна експлуатація авіаційного

РЕО», «Обробка і відображення радіо�

навігаційної інформації», «Основи

радіонавігації» та інші.

Він підготував 14 кандидатів та

чотирьох докторів технічних наук у

сфері експлуатації та удосконалення

РЕО аеропортів і повітряних трас,

створив наукову школу у цій галузі,

розробив теорію систем контролю, що

наведена в низці монографій. Під його

керівництвом розроблено і впрова�

джено в ЦА такі нормативні докумен�

ти: «Наставление по технической

эксплуатации наземных средств

радиотехнического обеспечения поле�

тов и электросвязи в ГА» (1987 р.), що

є основним керівним документом під

час експлуатації АРЕО; «Правила тех�

ники безопасности при эксплуатации

объектов радиотехнического обеспе�

чения полетов и электросвязи ГА»

(1984 р.), а також документ «Правила

авіаційного електрозв’язку в цивіль�

ній авіації України (ПЗ ЦА�2003)».

Слід зазначити, що ідеї одного з його

винаходів стали основою створення

нового покоління авіаційних автома�

тичних радіокомпасів.

Володимир Стефанович виконує

також значну наукову організаційну

роботу. Так, під його керівництвом

виконано науково�дослідну роботу з

обґрунтування структури державного

регулювання повітряного руху Украї�

ни, що має практичне державне

значення. Налагоджені міжнародні

науково�технічні зв’язки з авіацій�

ними і космічними установами та

закладами.

Професор В. С. Новіков — завжди

бажаний гість для студентів як в аудито�

рії, так і в гуртожитку. А досвід суспіль�

но�виховної діяльності у нього величез�

ний. Він є членом багатьох наукових

рад, семінарів, редколегій тощо. Протя�

гом тривалого часу він працював голо�

вою експертної ради ВАК України, чле�

ном експертної групи ВАК СРСР, голо�

вою секції науково�методичної ради з

вищої радіотехнічної освіти Міністер�

ства вищої освіти СРСР, головою і чле�

ном спеціалізованої ради ВАК з прису�

дження наукових ступенів у НАУ, в ака�

демії ЦА (м. Санкт�Петербург) тощо.

За значний особистий внесок у

розвиток наукових досліджень і підго�

товку висококваліфікованих наукових

та інженерних кадрів він нагороджений

орденами «Знак пошани», «За заслуги»

III ступеня, почесними грамотами

МОН України та Міністерства ЦА

СРСР, знаками «Відмінник Аерофло�

ту», «Почесний працівник авіаційного

транспорту України», медалями, у тому

числі срібною медаллю ВДНГ.

Вельмишановний Володимире Сте�

фановичу! Щиро й сердечно вітаємо

Вас з ювілеєм! Бажаємо Вам нових

творчих злетів, бадьорості без ліку та

довгого�довгого віку!

В. Васильєв, 
завідувач кафедри АРЕК, професор,

О. Соломенцев, професор,
І. Малецький, доцент
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З дипломниками

З учасниками аерокосмічного салону у Красноярську


