
334

Випускник  
радіотехнічного  
факультету  
(1947)

Професор кафедри радіотехнічних 
пристроїв (1974–1978), кафедри 
автоматичного електрозв’язку 
(1978–1984), декан радіотехнічного 
факультету (1968–1972) Львівського 
політехнічного інституту

Кандидат технічних наук, доцент

Народився 26 квітня 1914 р. у м. Ковелі на 
Волині в сім’ї засновника й директора першої 
Ковельської гімназії для православних дітей 

Андрія Андрійовича Шевцова. Мати, Олена Павлівна 
Піскляк, походила зі шляхетної польської родини. 
У сім’ї було шестеро дітей, до дорослого віку дожили 
четверо — двоє братів і дві сестри.

У 1934–1939 рр. Георгій Шевцов навчався 
у Варшавському політехнічному інституті, з 1939 до 
1940 р. працював інженером зв’язку на радіостанції по-
близу Варшави. Потім свої жорстокі корективи у його 
життя внесла війна. Георгій Андрійович змушений 
був декілька місяців через лінію фронту добиратися 
з Варшави до Луцька, де на той час проживала родина. 
Після приєднання Західноукраїнських земель до СРСР 
був заарештований, як редактор опозиційної газети, 
старший брат Георгія Шевцова Євген, якого вивезли 
з Луцька в ешелоні з військовополоненими польськими 
офіцерами, страченими у Катині. Певно, така ж доля 
спіткала і Євгена Андрійовича.

У 1941 р. Георгій Андрійович Шевцов вступив до 
Львівського політехнічного інституту, який закінчив 
у 1947 р. Працював старшим лаборантом кафедри 
радіотехніки, а з 1948 до 1950 р. — асистентом цієї 

кафедри. У 1950 р. Г. А. Шевцов обійняв посаду стар-
шого наукового співробітника науково-дослідного 
сектору ЛПІ, на якій працював до 1953 р. Після захисту 
в 1953 р. кандидатської дисертації був зарахований 
асистентом кафедри радіоприймальних пристроїв 
(РПП) Львівської політехніки. З 1954 р. — старший 
викладач, згодом йому було присвоєне вчене звання 
доцента.

Упродовж 1954–1974 рр. Георгій Андрійович ви-
конував обов’язки завідувача кафедри радіоприймаль-
них пристроїв, згодом став завідувачем цієї кафедри, 
у 1957 р. перейменованої на кафедру радіоприймаль-
них і радіопередавальних пристроїв, а у 1960 р. — на 
кафедру радіотехнічних пристроїв (РТП). Під керівни-
цтвом доцента Г. А. Шевцова у 1957 р. було завершено 
створення нових навчальних лабораторій кафедри: 
імпульсної техніки, підсилювальних і приймальних 
пристроїв, електроживлення, радіопередавальних 
пристроїв. У 1959 р. на кафедрі розпочав роботу на-
уково-дослідний підрозділ, що отримав назву науково-
дослідного сектору № 2 (НДС-2, який функціонує 
сьогодні як науково-дослідна лабораторія НДЛ-2). 
Згодом при кафедрі РТП почав працювати й НДС-16, 
нині — НДЛ-16.

З 1968 до 1972 р. Георгій Андрійович Шевцов обіймав 
посаду декана радіотехнічного факультету. З 1974 р. 
він повністю присвятив себе науковій і викладацькій 
діяльності як професор кафедри РТП, а з 1978 р. — но-
воутвореної кафедри автоматичного електрозв’язку, де 
працював аж до виходу на пенсію в 1984 р.

Навіть перебуваючи на заслуженому відпочинку, 
Георгій Андрійович не міг залишатися осторонь від 
науки, педагогічної діяльності й життя РТФ: з 1984 до 
1989 р. він продовжував працювати у стінах рідного 
навчального закладу на посаді старшого наукового 
співробітника.

Усім, кому пощастило бути студентом Г. А. Шевцова, 
він запам’ятався як зразковий лектор, що вмів не 
тільки змістовно та цікаво подати матеріал, але й із 
першої миті лекції заволодіти увагою аудиторії та 
незмінно утримувати її до кінця. Георгій Андрійович 
викладав дисципліни «Підсилювальні пристрої», 
«Радіоприймальні пристрої», «Системи передавання 

Поздоровлення від кафедри радіоелектронних пристроїв та 
систем з нагоди 60-річчя вручає К. С. Гліненко
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інформації», «Основи теорії надійності», 
«Основи статистичної радіотехніки», 
«Основи багатоканального зв’язку та 
радіорелейні лінії», «Сучасні методи ана-
лізу та синтезу радіотехнічних систем».

Сферою його наукових інтересів були 
теорія вимірювань і теорія надійності. 
За результатами наукових досліджень 
Г. А. Шевцов опублікував близько 150 
наукових праць, зокрема монографію 
«Логическое резирование» (у співавтор-
стві зі своїм учнем Ю. М. Шереметом, 
м. Львів, 1973 р.). Під його науковим ке-
рівництвом захищено більше ніж десять 
кандидатських дисертацій.

Георгій Андрійович виховав цілу плеяду широко 
відомих в Україні та далеко за її межами видатних ін-
женерів, науковців і талановитих організаторів. Серед 
його учнів і вихованців:

–  Юрій Ярославович Бобало — д-р техн. наук, проф., 
теперішній ректор Національного університе-
ту «Львівська політехніка». Наукові інтереси зосе-
реджені в галузі надійнісного проектування раді-
оелектронної апаратури. Саме Георгій Андрійович 
Шевцов свого часу запропонував Юрію Ярославо-
вичу залишитися на кафедрі після закінчення інс-
титуту, що й визначило подальшу долю майбут-
нього ректора;

–  Зигмунд Максимович Блувбанд — генеральний 
директор Міжнародної групи компаній ALD (Тель-
Авів — Лос-Анджелес), інженер, учений і органі-
затор світового рівня, академік IAQ, лауреат пре-
стижної премії та медалі Elmer A. Sperry Award за 
видатний внесок у розвиток надійності та безпеки 
транспорту на суші, на воді, в повітрі та в косміч-
ному просторі. Автор понад 100 наукових праць, 
семи книг і 20 винаходів. Інженерне програмне за-
безпечення для дослідження надійності та відмо-
вобезпечності апаратів і систем, яке було розро-
блене та постійно оновлюється під керівництвом 
Зигмунда Максимовича, ось уже впродовж 25 ро-
ків є одним із провідних у світі. Ним користуються 
гіганти світової індустрії: Lockheed Martin (США), 
Airbus (Франція), Boeing (США), Embraer (Брази-
лія), Motorola (США), IAI (Ізраїль), Сухой (Росія), 
Иркут (Росія). COMAC (КНР), Thales (Франція/
Канада), Alstom (Франція), Rafael (Ізраїль), NASA 
(США) та багато інших корпорацій, НДІ й універ-
ситетів;

–  Леонід Аврамович Недоступ — д-р техн. наук, проф., 
завідувач кафедри теоретичної радіотехніки та радіо-
вимірювань НУ «Львівська політехніка». Сфера на-
укових інтересів — розробка методів забезпечення 
конкурентоспроможності радіоелектронної апара-
тури шляхом комплексної оптимізації процесів ви-
робництва за критеріями якості й раціонального ви-
користання ресурсів;

–  Юхим Михайлович Шеремет — д-р техн. наук, автор 
понад 100 наукових праць і 13 винаходів. Сфера нау-
кових інтересів — забезпечення безвідмовності дис-

кретних систем, зокрема методом впорядкованого 
вибору;

–  доктори технічних наук Андрій Андрійович Смердов 
і Олександр Григорович Тищенко, які в різні роки 
очолювали Львівський завод радіоелектронної ме-
дичної апаратури (РЕМА). А. А. Смердов свого часу 
був завідувачем кафедри радіотехніки та автоматики 
Львівської політехніки (1984–2000), нині — завідувач 
кафедри фізики, автоматизації та автоматизації ви-
робничих процесів Полтавської державної аграрної 
академії.
Г. А. Шевцов нагороджений медалями «За доблесну 

працю у Великій Вітчизняній війні», «За трудову до-
блесть» і «За доблесну працю».

Його не стало у 1992 р.
Усе життя Георгія Андрійовича було міцно й нерозривно 

пов’язане зі Львівською політехнікою. Співробітники 
радіотехнічного факультету були не тільки колегами по ро-
боті, а й близькими друзями. Родини Георгія Андрійовича 
Шевцова, Євгена Федоровича Замори, Костянтина Се-
меновича Гліненка та Едуарда Михайловича Мушкардена 
часто збиралися на свята, разом їздили у відпустки.

У 1968–1973 рр. у стінах альма-матер за спеціаль-
ністю «Електронні прилади» навчалася й донька Георгія 
Шевцова Світлана — спершу на радіотехнічному, а зго-
дом — на факультеті електрофізики, куди перевели її 
спеціальність.

А. А. СмердовЛ. А. НедоступЗ. М. Блувбанд

На лекції




