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Викладачам, науковцям та студентам 
радіофізичного факультету Харківського 
національного університету

Вельмишановні колеги, дорогі друзі!
Всесвітньо відома харківська школа радіофізики має давню сла-

ветну історію, яка тісно пов’язана з Харківським університетом. Фак-
тично підготовка фахівців із радіофізики була розпочата у тридцяті 
роки минулого століття на базі кафедри електромагнітних коливань. У 
1952 році на виконання Постанови Уряду СРСР на базі цієї кафедри 
було створено радіофізичний факультет. Провідні вчені Д. А. Рожансь-
кий, А. О. Слуцкін, які по суті були його засновниками, заклали міцний 
фундамент для впевненого розвитку потужної освітньої структури, що 
веде підготовку фахівців-радіофізиків. 

Значний вплив на розвиток факультету справили академіки 
Л. М. Литвиненко, В. М. Яковенко, Б. І. Вєркін, В. П. Шесто-
палов, С. Я. Брауде, О. О. Коноваленко, професори Ю. П. Благой, 
Р. А. Валітов, М. А. Хижняк, К. П. Яцук, М. Ф. Степко, доценти 
В. К. Ткач, К. І. Кононенко,  О. І. Бесєдовський та багато інших видат-
них представників радіофізичної науки.

У різні роки великий внесок у становлення і розвиток факультету 
внесли його декани: О. І. Терещенко (1952–1961 рр.), Б. М. Булга-
ков (1961–1964 рр.), М. С. Зінченко (1964–1965 рр.), В. М. Сєдих 
(1965–1969 рр.), А. І. Сапелкін (1969–1976 рр.), В. М. Кузьми-
чов 1976–1979 рр.), В. А. Свіч (1979–1993 рр.), М. П. Перепечай 
(1993–2002 рр.), О. Ф. Тирнов (2002–2007 рр.),  С. М. Шульга 
(2007 – по сьогодні).

На факультеті активно ведеться широкомасштабна науково-дослідна 
робота. Поваги і найвищої оцінки заслуговує висококваліфікований про-
фесорсько-викладацький колектив, здатний надати студентам глибокі 
професійні знання. Мені, як випускнику радіофізичного факультету, над-
звичайно приємно з вдячністю згадати таких викладачів, як В. П. Ше-
стопалов, В. О. Місюра, М. А. Хижняк, О. О. Третьяков, Л. А. Наза-
ренко, А. І. Адоніна. 
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За шістдесят років плідної яскравої навчальної і наукової діяльності 
на факультеті було підготовлено більше п’яти тисяч фахівців, які працю-
ють у багатьох регіонах нашої країни і всього світу. Серед випускників 
відомі вчені, керівники академічних інститутів, професори і викладачі 
університетів, що є професіоналами найвищого рівня, якими радіофізичний 
факультет по праву пишається. 

Великий досвід педагогічної і наукової діяльності дозволяє вам у 
наш складний час готувати нову еліту суспільства, яка володіє сучас-
ними  знаннями, передовим світоглядом, спеціалістів, що здатні бра-
ти на себе відповідальність, приймати важливі рішення, випускників, 
від професіоналізму, енергії та майстерності яких залежить майбутнє 
української і світової науки.

Дозвольте мені у день вашого славетного ювілею побажати ви-
кладачам, науковим співробітникам, студентам, усьому колективу 
радіофізичного факультету величезного творчого натхнення, успіхів у 
непростій, але такій потрібній нашому народу справі підготовки і вихо-
вання нових поколінь професіоналів, твердої упевненості у завтрашньому 
дні! Міцного усім вам здоров’я, щастя, добробуту і процвітання!

Щиро ваш, Анатолій Загородній


