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Кафедра готує фахівців за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка”. 

                            Спеціалізації: "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси", 

                                                 "Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення" 

Фахівці цих спеціалізацій володіють сучасними технологіями розробки та експлуатації 
систем радіозв’язку, радіолокації, радіонавігації, охоронних і доглядових систем.  



Кафедра авіаційних радіоелектронних комплексів заснована у 

1966 році у складі радіотехнічного факультету Київського 

інституту інженерів цивільної авіації під назвою “Кафедра 

радіотехнічного обладнання аеропортів”.  У різні роки кафедра 

мала різні назви, а у 2006 р. отримала назву “Кафедра авіаційних 

радіоелектронних комплексів” (кафедра АРЕК). 

Штатна чисельність науково-педагогічних працівників кафедри 

складає 17 чоловік. Серед викладачів кафедри 4 доктори і 6 

кандидатів технічних наук, 4 викладачів мають учене звання 

професора і 5 - доцента. 
     

З 2013 року кафедру очолює професор, доктор технічних наук Володимир Миколайович Васильєв.  



Навчання 
Кафедра запрошує на навчання за державним 

замовленням та за контрактом. 

Термін навчання: бакалавра – 4 роки; магістра – 

1,5 року. 

Заняття проводяться в лабораторіях, обладнаних 

діючим устаткуванням. 

В процесі навчання студенти використовують 

персональні електронно-обчислювальні машини 

у сучасних комп’ютерних залах. 

На курсі є група з англійською мовою 

викладання всіх дисциплін, що забезпечує Вам 

додаткову освіту зі спеціального технічного 

перекладу та видачу відповідного сертифікату.  



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ     

Висока кваліфікація викладацького й інженерно-

технічного персоналу дозволила створити методичне 

забезпечення у вигляді підручників і навчальних 

посібників по більшості систем аеронавігаційного 

обслуговування, у тому числі підручник “Радіолокаційні 

системи аеропортів” – автор проф. Л. Т. Перевезенцев; 

підручник “Системи радіозв'язку пасажирських літаків” 

– автор проф. В. К. Качан; підручник “Радіонавігаційні 

системи аеропортів” – автор доцент К. В. Макаров; 

підручник “Технічна експлуатація авіаційного 

радіоустаткування” – автор проф. В. С. Новіков; 

підручник “Методи і засоби обробки сигналів” - автор 

проф. І.Г. Прокопенко; навчальний посібник 

“Радіонавігаційні системи аеропортів. Радиомаячные 

системи посадки” - автори проф. О.О. Семенов, 

В.Г.Мелкумян; навчальний посібник “Радіонавігаційні 

системи аеропортів. Кутомірні і дальномірні маяки” - 

автори В.Г.Мелкумян, О.О. Семенов, О.В. Зуєв; 

навчальний посібник “Теоретичні основи і принципи 

побудови технічних засобів служби авіаційної безпеки” 

- автор проф. О.О. Семенов; навчальний посібник 

“Технічні засоби САБ” - автори проф. О.О. Семенов і 

В.Г. Мелкумян. 



СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА 

СПІЛКА 

  

Паралельно з навчальним процесом студенти 

можуть підвищувати свій науково-технічний рівень 

приймаючи участь у діяльності студентського 

науково-технічного суспільства. Працюючи разом зі 

співробітниками кафедри над різними науковими і 

технічними проблемами, студенти не тільки 

розширюють свій професійний і науковий кругозір, 

освоюють навички самостійної дослідницької 

роботи, але і роблять перші кроки, що 

рекомендують їх до подальшого навчання в 

аспірантурі.  



НАВЧАЛЬНІ ТА ДОСЛІДНИЦЬКИ ЛАБОРАТОРІЇ 

ЛАБОРАТОРІЯ СИСТЕМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ 

ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО 

РУХУ 

Лабораторія оснащена радіостанціями “Політ-2”, 

“Політ-2А”, “Кедр”, “Р-140”, “Береза”, “Ясень-50”, 

“Спрут”, “Вяз-М2”, “Циклон”.  



ЛАБОРАТОРІЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ 

Радіолокаційна система, як правило, складається з групи 

об'єднаних елементів, до складу яких входять радіолокаційні 

датчики, лінії  передачі радіолокаційних даних, система 

обробки радіолокаційних даних та індикатори радіолокаторів. 

Радіолокаційна     інформація,    що    виводиться    на 

радіолокаційний дисплей, повинна відображувати 

щонайменше: радіолокаційне відображення місць повітряних 

суден; дані радіолокаційної карти. 



ЛАБОРАТОРІЯ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Радіомаячні системи посадки є складним комплексом бортового та 

наземного обладнання та призначені безпосередньо для забезпечення 

інструментального процесу заходу повітряних суден на посадки. 

Лабораторія оснащена обладнанням курсового та глісадного 

радіомаяків. Курсовий радіомаяк формує у просторі задану площину 

курсу повітряного судна, а глісадний радіомаяк – похилу площину 

глісади. 



ЛАБОРАТОРІЯ СИСТЕМ ОХОРОННОЇ 

ТА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ 
Системи пожежної  та охоронної сигналізації є 

невід’ємними складовими загальної системи безпеки 

аеропортів. Сучасна система адресної пожежної 

сигналізації “Парус” дозволяє швидко локалізувати 

джерело пожежі, ліквідувати його, не порушуючи 

нормального функціонування аеропорту (чи іншого 

приміщення). Початок пожежі фіксується 

сповіщувачами. Оперативний контроль системи 

здійснюється за допомогою мобільного теплодимового 

каналу. Система охоронної сигналізації представлена 

рядом приймально-контрольних приладів та 

дистанційних охоронних сповіщувачів. 



ЛАБОРАТОРІЯ ДОГЛЯДОВОЇ ТЕХНІКИ 

Лабораторія оснащена сучасними технічними засобами 

служби авіаційної безпеки.  



Випускники кафедри можуть проектувати, монтувати 

та налаштовувати радіолокаційні та радіонавігаційні 

маяки, системи мобільного радіозв’язку, об’єкти  

забезпечення авіаційної безпеки, кваліфіковано та на 

високому професійному рівні обслуговувати сучасне 

електронне радіо та комп’ютерне обладнання. Вони 

працюють за фахом на високооплачуваних посадах в 

“Укрчастотнагляді”, аеропортах, підприємствах 

“Украероруху”, авіакомпаніях, на заводах цивільної 

авіації України, в АНТК ім. О.К.Антонова, а також в 

конструкторських бюро, науково-дослідних закладах 

як цивільної авіації, так й інших галузей.  

Крім того, наші випускники успішно 

працюють провідними спеціалістами, 

менеджерами у структурах Міноборони, 

Міністерства внутрішніх справ, Служби 

безпеки України, Комітету зв’язку та 

інформатизації, до служби авіаційної 

безпеки аеропортів, державної служби 

охорони та у багатьох охоронних фірмах 

комерційних структур та у провідних 

світових електронних фірмах.  



НАШІ НАЙКРАЩІ ВИПУСКНИКИ  

За час своєї діяльності, кафедра підготувала 

більш ніж три тисячі випускників, серед 

яких:  

· Андрусяк А. И., директор по технічному 

забезпеченню ДП ОПР "Украерорух"  

· Борсоев В. А., завідуючий кафедрою 

Красноярської авіакосмічної академії  

· Булгаков В. В., заступник начальника 

Київської служби ОПР ДП "Украерорух"  

· Шмигун В. В., начальник управління 

Укравіатранса  

· Хенкельман Р. А., начальник відділу 

науково-дослідного інституту (Німеччина) 


