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Життєвий та науковий шлях
доктора технічних наук, проф. А.Г. Зюко
Андрій Глібович Зюко народився 22 жовтня 1918 року у с. Красний Ріг
Брянської області, Росія. У 1938 році Зюко А.Г. вступив до фізикоматематичного факультету Казанського державного університету.
Велика Вітчизняна війна перервала навчання. Велика група студентів
була призвана до лав Червоної Армії і направлена на навчання у Військовоповітряну

академію

ім.

М.Є.

Жуковського.

Тривале

стажування

на

Волховському фронті, запеклі бої під Псковом і, нарешті, закінчення війни, яка
застає техніка-лейтенанта А.Г. Зюко на 3-му Білоруському фронті під
Кенингсбергом. Після демобілізації в лютому 1946 року Зюко А.Г. поступає на
останній курс Московського електротехнічного інституту зв'язку і закінчує
його в 1947 році за спеціальністю інженер радіозв'язку. Потім три роки роботи
в НДІ та аспірантурі на кафедрі радіоприймальних пристроїв Московського
електротехнічного інституту зв'язку під керівництвом проф. М.І. Пономарьова.
Основними

напрямками

наукової

діяльності

А.Г.

Зюко

були:

завадостійкість і ефективність систем передачі інформації, статистична теорія
зв’язку.

За цими напрямками він підготував кандидатську дисертацію

«Пропускная способность радиолинии и помехоустойчивость приемника при
большом уровне флуктуационных помех» (1952 р.) і докторську дисертацію
«Помехоустойчивость и эффективность систем связи» (1964 р.).
У 1955 році, за пропозицією Міністерства зв'язку, А.Г. Зюко виїжджає на
роботу в Новосибірський електротехнічний інститут зв'язку.
З 1955-1958 рік – завідує кафедрою радіоприймальних пристроїв.
З 1959-1965 року – проректор з наукової роботи. Інститут був тільки що
відкритий, все складалося з нуля. Разом з тим тривала інтенсивна наукова
робота Андрія Глібовича Зюко.
У 1965 році професор А.Г. Зюко приїхав працювати до ОЕІЗ ім. О.С.
Попова за запрошенням адміністрації. Саме тоді ж кафедру радіоприймальних
пристроїв і підсилювачів було поділено на дві окремі кафедри. Одну з них –

кафедру радіоприймальних пристроїв, на базі якої було згодом створено
кафедру теорії електричного зв’язку, очолив професор Андрій Глібович Зюко.
Результати його наукової діяльності знайшли відображення більш ніж у
70 наукових працях, у тому числі в монографії «Помехоустойчивость и
эффективность систем связи» (перше видання у 1963 р., перероблені видання у
1972 р. та у 1985 р.). Був співавтором підручників «Теория передачи сигналов»
та «Теория электрической связи». У 1975 році за редакцією Зюко А.Г. видано
підручник «Радиоприемные устройства».
Андрій Глібович Зюко заснував Одеську школу статистичної теорії
зв’язку, був організатором симпозіумів з проблем завадостійкості зв’язку, які
проводились з періодичністю один раз на два-три роки з 1967 рку по 1999 рік у
м. Одеса. Під його керівництвом підготовлено і захищено три докторські
дисертації і 35 кандидатських дисертацій. Був членом редколегій серії видань
«Статистическая теория связи» та журналу «Электросвязь». З 1965 року на
кафедрі під керівництвом Зюко А.Г. було розгорнуто широкий фронт науководослідних робіт з підвищення завадостійкості й ефективності супутникових
систем зв’язку. У 1970 року з цієї проблеми на кафедрі засновано галузеву
науково-дослідну

лабораторію.

Розробляються

та

впроваджуються

високоефективні системи модуляції та кодування.
Андрій Глібович Зюко зробив значний внесок у розвиток навчального
процесу: у 1966 році розробив і викладав нову навчальну дисципліну “Теорія
передачі сигналів”, на основі якої видано підручник. Наукові дослідження
присвячені питанням теорії передачі інформації та завадостійкості зв’язку.
Андрій Глібович Зюко керував розробленням систем модуляції й кодування, за
допомогою яких покращено ефективність супутникових систем зв’язку, а також
далекосяжність і якість передачі інформації при мінімальній потужності
сигналу.
У 2003 р. кафедрі теорії електричного зв’язку ОНАЗ ім. О.С. Попова
присвоєно ім’я Андрія Глібовича Зюко для вшанування пам’яті великого

вченого і педагога, який багато зробив для розвитку теорії електричного
зв’язку, навчальної і наукової роботи в Академії та на кафедрі зокрема.
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информации и теория потенциальной помехоустойчивости. – 75 с.
Основы теории передачи сигналов [Текст] : конспект лекций для студ. инта / А.Г. Зюко ; Электротехн. ин-т связи. – Одесса : [б. и.], 1966. Ч. 2 : Передача
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-1976Методы помехоустойчивости приема ЧМ и ФМ сигналов [Текст] :
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Помехоустойчивость системы передачи непрерывных сообщений [Текст]
/ А.Г. Зюко // Методы помехоустойчивого приема ЧМ и ФМ сигналов :
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-1969Панфилов И.П. Исследовавание влияния линейных искажений в канале
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– 181 с.
-1987Ляшевич В.С. Логическая фильтрация факсимильных сигналов при
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Учні доктора технічних наук, професора А. Г. Зюко
В Одесі – ректор ОНАЗ ім. О.С. Попова проф. І.П. Панфілов, зав.
кафедрою В.Л. Банкет, декан радіофаку доцент А. И. Ляхов, доценти: В.Е.
Дирда, П.В. Іващенко, А.С. Крисько, А.Е. Дощечкін, В.А. Голощапов, А.Е.
Гєєр.
У Новосибірську – зав. кафедрою радіоприймальних пристроїв проф. А.І.
Фалько, зав. кафедрою АСУ доц. Б.И. Філіппов, доценти: Е.Ф. Квашин, Г.А.
Травін, В.Н. Зуев, А.Н. Іощенко, В.А. Матвєєв, Г.Х. Гарсков, В.І. Сєрих, В. О.
Савіних, В.Г. Арсентьєв.
У Києві –старший науковий співробітник А.В. Савчук, доц. Н.М.
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У Білгороді – зав. відділом НДІ, провідний науковий співробітник Н.Н.
Куртов.
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