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за 2012 рік 

щодо виконання умов контракту 

з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 

 

Протягом звітного періоду нормативно-правовою основою діяльності 

академії були Закон України «Про вищу освіту», Указ Президента України 

«Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», 

«Послання Президента України Віктора Януковича до Українського народу» 

від 03.07.2012 року, Програма економічних реформ України на 2010-2014 рр., 

інші нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, рішення Колегії 

Міністерства освіти і науки України «Вища освіта України – європейський 

вимір: стан, проблеми, перспективи», «Мета реформ у вищій школі – якість і 

доступність освіти», «Про підсумки вступної кампанії 2012 року та основні 

завдання вищих навчальних закладів на 2013 рік», плани дій Міністерства 

щодо реформування системи педагогічної і післядипломної освіти 

педагогічних працівників на 2009-2012 роки, план реалізації завдань, 

визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2010 р. №1728-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку 

освіти на період до 2015 року», «Стратегії економічного та соціального 

розвитку Одеської області на період до 2015 року», Концептуальні засади 

розвитку академії на 2007-2012 роки, план роботи академії на 2011/12 та 

2012/13 роки (за основними стратегічними напрямами діяльності), Статус 

академії, а також контракт керівника вищого навчального закладу з 

Міністерством освіти і науки. Молоді та спорту України. 

Серед головних завдань ректора, які обумовили зміст його роботи у 

2012 році, необхідно відзначити: 



– удосконалення якості системи підготовки студентів та 

впровадження відповідного моніторингу; 

– покращення науково-дослідної роботи, яка є визначальною в 

діяльності університету; 

– розширення міжнародної співпраці як основи конкурентності 

академії у світовому освітньому просторі; 

– реалізація низки заходів щодо активізації навчально-виховного 

процесу з підвищенням ролі в ньому студентського самоврядування; 

– активізація та розширення профорієнтаційної роботи в регіоні, 

країні та за кордоном; 

– зміцнення навчально-матеріальної бази та покращення умов праці 

викладачів; 

– поповнення й оновлення обладнання, а також упровадження 

сучасних засобів інформатизації; 

– системна праця над шляхами збільшення фінансових ресурсів для 

функціонування академії, їх економією та контролем за використанням; 

– здійснення заходів щодо покращення охорони праці та соціального 

захисту студентів і працівників академії, що потребують допомоги. 

В 2012 році одержано наступні сертифікати. За напрямами підготовки 

бакалаврів: Мережі і системи поштового зв’язку, Телекомунікації, 

Радіотехніка, Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 

Менеджмент, Економіка підприємства, Системи технічного захисту 

інформації. Спеціальностей підготовки спеціалістів/магістрів: Обладнання та 

технології поштового зв’язку, Автоматизовані системи управління та 

контролю поштового зв’язку, Інформаційні мережі зв’язку, 

Телекомунікаційні системи та мережі,  технології та засобі телекомунікацій, 

Радіотехніка, Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення, 

Радіоелектронні пристрої системи та комплекси, Автоматизоване управління 



технологічними процесами, Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси, 

Менеджмент інноваційної діяльності, Менеджмент правоохоронної 

діяльності, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, економіка 

підприємства, Системи технічного захисту інформації, автоматизація її 

обробки. 

Для підвищення конкурентоздатності розвивається матеріально 

технічна база, удосконалення програми дисциплін, вводяться нові 

дисципліни.  

Так враховуючи дефіцит ІТ- спеціалістів освітня діяльність ОНАЗ ім. 

О.С. Попова  здійснюється з урахуванням напрямів майбутньої роботи у ІТ- 

галузі та забезпечення захищеності студентів і випускників академії за 

рахунок інноваційних форм роботи з ними; створюються, накопичуються і 

щорічно поновлюються  бази даних «знань та вмінь» щодо основних 

напрямів робот ІТ-спеціалістів та відповідно кваліфікаційних вимог 

роботодавців до випускників 

Цьому сприяє: 

І. Впровадження сучасних  професійно-орієнтованих програм та 

нових дисциплін ІТ-спрямування (на кафедрі ІТ): 

 – розроблені та читаються дві нові дисципліни:  

1. «Програмування інженерних задач» (об'ємом 54 год, для студентів 

другого курсу, факультету Інфокомунікації), 

2. «Спеціальні розділи та системне програмне забезпечення» (для 

студентів  магістрів 5-го курсу обсягом 162  год. для факультету 

Інфокомунікації),  

 - оновлено наступні дисципліни:  

             1. «Адміністрування мережних  ОС»;  

             2. Мови: 

                - мова програмування – С++,  



                - серверна скриптова мови РНР;  

3. Планування і розробка скриптів обробки контента в Web-системах 

на мові програмування JavaScript, автоматизація, створення клієнтської 

частини, інтерфейсів, управління змістом, створення додатків під соціальні 

мережі; 

4. Проектування баз даних для онлайн-систем, розробка 

високонавантажених онлайн-систем; 

5. Установка і конфігурування MySQL5 – сервера, створення баз 

даних в MySQL5 і адміністрування засобами PHPMyAdmin та інші); 

6. Створення навчальних комп’ютерних курсів з програмування за ІТ-

напрямами «Web-дизайн», «Web-програмування», «Бази даних» та ін.  з 

трирівневим ступенем підготовки (від початкового рівня до професійного).  

Це можливість в короткі терміни придбати  необхідні знання та 

навички одної з найбільш затребуваних професій на ринку праці ІТ-

направлення на сьогодні: web-дизайнера, web-програміста, верстальника, 

кодера; у перспективі: програміста С/С++, iOS розробника, Android 

розробника та ін. 

З метою підготовки магістрів та спеціалістів до першого робочого 

місця за спеціальностями «Технології та засоби телекомунікацій» 

Спеціалізація «Мультисервісні засоби телекомунікацій», «Мобільний 

зв'язок».  

Розроблено зміст  знань та умінь, а також розроблено та поставлено 

цикли лабораторних робіт, які закріпляють ці знання та вміння, а саме: 

Адміністрування та технічне обслуговування ЦСК EWSD і ЦСК «Квант-Е»; 

«Абонентська картотека» ЦСК «Дніпро»; Обробка тарифікаційної інформації 

в ЦСК «Дніпро»; Підсистема сигналізації ЦСК «Дніпро»; Спільноканальна 

сигналізація № 7. Типи й формати сигнальних одиниць. Принципи 

сигнального обміну; Моніторинг мережі спільноканальної сигналізації №7. 

Управління мережею спільноканальної сигналізації №7; Конфігуруція 



абонентського доступу MSAN SI-3000; Керування додатковими видами 

обслуговування. 

За спеціальністю  «телекомунікаційні системи та мережі» розроблено 

комплекс дисциплін напряму телекомунікайії, а саме «Технічна експлуатація 

телекомунікаційних систем та мереж». Метою курсу ТЕ ТСМ є підготовка 

бакалаврів до практичної діяльності напрямку “Телекомунікації”: Вивчення 

цієї дисципліни дозволить випускникам: Контролювати технічний стан 

мереж зв’язку, систем передачі, споруд і засобів електрозв'язку у процесі їх 

експлуатації на робочому місці з метою виявлення погіршення якості 

функціонування чи пошкодження. Оперативно відновлювати 

функціонування з нормативною якістю систем передачі чи пристроїв 

електрозв'язку, використовуючи системи керування і резервування. Під час 

проведення планового технічного огляду і обслуговування споруд і засобів 

електрозв'язку перевіряти відповідність технічним та технологічним нормам 

параметрів, що контролюються, доводити їх до нормативних значень, 

використовуючи технічну документацію та інструкції, вимірювальні 

прилади, програмні засоби. Виконувати особисто чи у групі фахівців 

паспортизацію каналів та засобів електрозв'язку в місцях їх розміщення. 

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 

«Керування телекомунікаційними системами та мережами» та 

«Синхронізація мереж та систем передачі» 

Головною метою дисципліни “ Керування телекомунікаційними 

системами та мережами” » та «Синхронізація мереж та систем передачі» є 

формування системи понять та сукупності знань і умінь необхідних у 

практичній роботі напрямку “Телекомунікації”. Вивчення теоретичних основ 

та принципів побудови різноманітних систем керування на мережах 

електрозв’язку та при побудові та експлуатації  пристроїв  синхронізації 

телекомунікаційних систем та мереж. Розрізняти складові частини систем та 

мереж доступу, а також складові частини систем та мереж синхронізації.  



Формування дедуктивного мислення на основі індуктивних знань 

пов’язаних із знаннями побудови функціональних схем систем та елементів 

транспортної мережі та пристроїв синхронізації.  

Аналізувати перспективи розвитку систем та мереж, та їх 

адміністрування. Ознайомлення з тенденціями розвитку систем, мереж та 

пристроїв синхронізації й можливості прийняття вірного рішення для їх 

модернізації з метою удосконалення методів технічного обслуговування. 

Придбано  обладнання для матеріально - технічного забезпечення 

навчального процесу з цих дисциплін : DSLAM SI 2000 фірми ISKRATEL, 

Мультиплексор доступу цифровой абонентской линии ISAM 7330 RU (фірми 

Alcatel Lucent ) Мультиплексор CWDM   FRM 220-MD40-UP02, Станційний 

мультиплексор доступу IP DSLAM 7324RU  компанії фирмы Alcatel Lucent 

Модемы Alcatel Thomson Speed Touch 510, Wanadoo, Синхронный 

мультиплексор СTM-1 AXD-155 (фірми Ericsson) Радіорелейна система 

AL13DE3 6*E1+Ethernet. Комплект обладнання передачі рівня STM-1 

компанії Watson, Оптичний тестер JDSU SmartPocket OLP-34, Анализатор 

Agilent OmniBER 718, Оптичний рефлектометр «Горизонт»Мультисервісна 

платформа доступу uMSPP-155 фірми Watson Telecom, Мультисервісна 

вимірювальна платформа JDSU MTS-4000, Осцилограф Agilent U2702A, 

Аналізатор спектру USB 4 Ггц. 

На кафедрі Інформаційної безпеки та передачі даних ввела вдію 

“Автоматизований комплекс радіомоніторингу та вимірювань ” в сфері ТЗІ. 

На основі комплексу розроблено зміст 30-ти лабораторних робіт. З 

них на сьогодні реалізовано 14-ть: Архітектура та функціональні можливості 

автоматизованого комплексу радіомоніторингу та вимірювань у сфері ТЗІ 

(для 3-го курсу); Програмування задач автоматизованих досліджень за 

допомогою АКОР-3ПК; Архітектура та функціональні можливості 

автоматизованого радіомоніторингу та вимірювань у сфері ТЗІ (для 4-го 

курсу); Використання програмної оболонки та інтерфейсів АКОР-3ПК; 



Визначення границь небезпечних зон 1, 2, 3 при вимірюваннях сигналів; 

Вимірювач АЧХ протизавадного фільтра; Контроль ефективності 

протизавадного фільтру; Виявлення технічного каналу витоку інформації 

через джерела живлення; Виявлення наводок на телефонних лініях;  

Виявлення технічних каналів витоку через випадкові антени; Виявлення 

акустичних каналів витоку;  Дослідження ПЕМВН від відео тракту та 

монітора електронно-обчислювальної техніки (електронно-променевий 

монітор); Дослідження ПЕМВН від відео тракту та монітора електронно-

обчислювальної техніки (рідинно-кристалічний монітор); Тести для 

вимірювання ПЕВМВН від засобів електронно-обчислювальної техніки; 

За циклом приведених лабораторних робіт підготовлено методичні 

посібники, які ввійшли до навчального посібника “Автоматизований 

комплекс виявлення радіовимірювання  АКОР-3ПК” обсягом 5 др. арк.. 

Продовжувалась робота з впровадження дистанційного навчання. 

Так, на приклад  

Впровадження технологій дистанційного навчання, включаючи 

окремі її елементи на кафедрі ТЕД та СРЗ Академії і в Донецькому 

навчально-науково-виробничому центрі (ННВЦ) Академії здійснюється по 

етапах, відповідним таким дистанційним освітнім технологіям, як кейсова 

(кейс-) технологія, мережна технологія, телекомунікаційна технологія, а 

також з урахуванням забезпеченості кафедри ТЕД та СРС Академії і 

Донецького ННВЦ Академії обладнаними навчальними приміщеннями і 

робочими місцями, оснащеності навчального процесу методичними 

розробками, освітнього цензу професорсько-викладацького складу, 

чисельності контингенту студентів. 

В даний час як на кафедрі ТЕД та СРС, так і в Донецькому ННВЦ 

Академії підготовлені відповідні обладнані навчальні приміщення, а також 

навчальні класи, навчальний процес оснащений необхідними методичними 



посібниками, вказівками і рекомендаціями, в результаті чого реалізовані 

кейсовая (кейс-) і телекомунікаційна технологія дистанційного навчання. 

В навчальних приміщеннях (2-й лаб. Корпус Академії, ауд. 505, 

Одеса) і (ауд. 307, Донецьк) встановлено відповідні обладнання: камери, 

підключені до мережі Інтернет, мультимедійні проектори, аудіо установки, 

комп'ютери. 

Згідно з навчальним планом напряму підготовки телекомунікації по 

кафедрі ТЕД та СРЗ читаються дисципліни:  Технічна електродинаміки; - 

Системи мобільного зв'язку. 

Дані дисципліни читаються також у Донецькому УНПЦ Академії. За 

даними дисциплінам в повному обсязі є електронні навчально-методичні 

комплекси, що включають: навчальну програму дисципліни, робочу 

навчальну програму дисципліни - технологічну карту, конспекти лекцій, 

методичні вказівки до лабораторних і практичних занять, екзаменаційні 

питання і квитки, критерії оцінок, електронна бібліотека рекомендованої 

літератури. Лабораторні роботи з цих дисциплін реалізовані як на 

лабораторному обладнанні, так і мають програмні аналоги, що дозволяє 

виконувати їх на персональних комп'ютерах. 

Наявність електронних навчально-методичних комплексів дисциплін 

і можливість їх передачі студентам для самостійного випромінювання 

відповідних дисциплін дозволяє реалізувати кейсову (кейс-) технологію 

дистанційного навчання. 

Наявність обладнаних навчальних приміщень, навчальних класів, а 

також високошвидкісного двостороннього доступу до мережі Інтернет 

дозволяє реалізувати телекомунікаційну технологію дистанційного навчання. 

За допомогою телекомунікаційної технології дистанційного навчання 

проводяться лекції на настановній і екзаменаційній сесіях, консультації в 

міжсесійний період. 



Продовжувалась робота з видання підручників та навчальних 

посібників 

Мережі передавання широкосмуговими сигналами. Навчальний 

посібник. / В.О. Балашов, П.П. Воробієнко, Л.М. Ляховецький, В.В. Педяш – 

Одеса: Вид.центр ОНАЗ ім..О.С.Попова, 2010. -208с. Словник - Dictionary of 

Telecommunications and Data Security / П.П. Воробієнко, Г.П. Кузнєцова, В.П. 

Веретеннікова, І.І. Стоянова. – ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012.- 210с. Вища 

математика для фахівців в галузі зв’язку. ч.ІІІ / І.В. Стрелковська,  В.М. 

Паскаленко. - Од., 2012. Системи передачі ортогональними гармонічними 

сигналами. / В.О. Балашов, П.П. Воробієнко, Л.М. Ляховецький .- М.: Еко – 

Трендз, 2012. Физика электрорадиоматериалов. Навчальний посібник. / 

М.І.Вікулін, Б.В.Коробіцин, СВ.К.Крисків. Банківська справа: [навч. посіб. 

для студентів за напрямом підготовки 6.090504 «Мережі та системи 

поштового зв’язку»] / Князєва О.А., Спільна Н.П., Терешко Ю.В., Жаданова 

Ю.О.; за заг. ред. Князєвої О.А. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – 220 

с/. Основи університетської освіти в галузі зв’язку: навч. посіб. / О.А. 

Князєва. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – 200 с. Управління 

витратами в галузі зв’язку: навч. посіб. / Захарченко Л.О., Яцкевич І.В., 

Жаданова Ю.О., Захарченко К.В. – К.: Освіта України, 2010. – 268с. (лист 

МОН України № 1/11 – 7639 від 11.08.2010). Економіка поштового зв´язку: 

навч. посіб. / Орлов В.М.,  Спільна Н.П., Потапова-Сінько Н.Ю., Отливанська 

Г.А., Захарченко Л.О. – Одеса: ВМВ, 2012. – 450с. (лист  МОН України  

№1/11-2259 від 20.02.12). Основи підприємництва, менеджменту та 

маркетингу в галузі зв’язку: навч. посіб. Ч.1. Основи підприємництва / 

Богатирьов А.М., Богатирьова Л.Д., Редькин О.С., Тардаскіна Т.М. – Одеса: 

ОНАЗ, 2007. – 212 с. Економіка праці й соціально-трудові відносини: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Я.П. Квач, І. 

В. Яцкевич, В. В. Коваль, Н.М. Богацька. – Одеса: СПД Бровкін, 2012. – 420 

с. 



Протягом 2012 р. удосконалювалась система управління якістю 

підготовки фахівців. З цією мето було проведено ряд робіт щодо підвищення 

дієвості системи управління якістю ОНАЗ ім. О.С. Попова спрямованих на: 

– доопрацювання описів процесів (розроблено документований опис 

процесу ОП.07 - 03.7.5 – 24 «Управління навчальним процесом», відкореговано 

загальну схему взаємодії процесів); 

– розгортання системи управління якістю і проведення серії 

внутрішніх перевірок; 

– апробація системи управління якістю у всіх структурних 

підрозділах академії; 

– організацію курсу лекторіїв для уповноважених з якості по 

структурних підрозділах академії та перевіряння рівня якості їх знань з 

внутрішніх документів СУЯ ОНАЗ; 

– впорядкування номенклатури справ ОНАЗ для підвищення рівня 

якості ідентифікування, збереження та актуалізації внутрішніх документів СУЯ 

по структурних підрозділах. 

Внутрішній аудит в 2012 р. було проведено в наступних структурних 

підрозділах: навчальний відділ, дирекція ННІ «Радіо, телебачення та 

електроніки», кафедра теорії електричного зв’язку ім. Зюко, кафедра 

телебачення та радіомовлення, кафедра вищої математики, кафедра фізики, 

дирекція ННІ «Проблем інформаційного суспільства». 

Сферами аудиту були: 

– процес «Реалізація навчальних програм певного освітнього рівня» 

підпроцес - розробка та затвердження навчально-організаційної документації 

– процес «Проектування та розробка навчальних програм певного 

освітнього рівня. Навчально-методичний комплекс дисциплін»; 

Внутрішній аудит пройшли дирекції ННІ «Радіо, телебачення, 

електроніки» та ННІ «Проблем інформаційного суспільства», а також 



кафедри теорії електричного зв’язку ім. А.Г. Зюко, телебачення та 

радіомовлення, вищої математики. За результати аудитів складено відповідні 

звіти 

Пріоритетним напрямом діяльності Академії є  наукова та науково-

технічна робота. Основними напрямами наукової діяльності академії є 

розробка новітніх технологій побудови мереж наступних поколінь, 

дослідження властивостей електромагнітного поля, розробка нових 

технологій захисту інформації, розробка методів оптимізації 

телекомунікаційних мереж; розробка нових моделей глобальної економіки та 

методів тарифоутворення в галузі зв’язку; розробка програмного 

забезпечення для нових інфокомунікаційних послуг; дослідження в сфері 

забезпечення якості телекомунікаційних послуг; підвищення показників 

якості надання  послуг поштового зв’язку тощо.  

За звітній період в ОНАЗ ім. О.С. Попова дослідження за рахунок 

коштів загального фонду державного бюджету не проводились. В свою чергу 

в напрямку виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт 

спостерігається стале зростання. Серед основних замовників наукових 

досліджень слід зазначити Міністерство внутрішніх справ України, 

Міністерство фінансів України, Державну службу спеціального зв'язку та 

захисту інформації України, Національну комісію, що здійснює державне  

регулювання у галузі зв’язку, Пенсійний фонд України, ПАТ «Укртелеком», 

УДППЗ «Укрпошта», ДП «Спеціального зв’язку», науково-дослідні 

інститути системи НАН України, проекті організації, операторів фіксованого 

і мобільного зв’язку тощо. 

З 2010 по 2012 рік відбулося зростання обсягів залучення коштів на 

виконання госпдоговірних НДР на 75%, з 669,8 тис. грн. у 2010 році до 

1173,8 тис. грн. у 2012. 

В Академії працюють три спеціалізовані вчені ради з захисту 

докторських і кандидатських дисертацій. Нових спеціалізованих вчених рад 



за звітній 2012 рік не створювалось. Загальна кількість дисертацій захищених 

докторантами, аспірантами, здобувачами та співробітниками академії у 2012 

році складала 2 докторських та 9 кандидатських дисертацій. З них в 

спеціалізованих вчених радах, що відкрито при академії 1 докторська та 7 

кандидатських дисертацій. 

Серед найвагоміших результатів фундаментальних та прикладних 

досліджень за звітній період можна зазначити:  

1. “Розробка основ інтегрованої технології побудови всесвітньої 

інфокомунікаційної мережі наступних поколінь” (UA-ITT: Ukraine-Integrated 

Telecommunication Technologies). 

2. “Розробка технічних рішень єдиної системи обмеження доступу 

до нецільових ресурсів мережі Інтернет в освітніх закладах України». В 

основу системи покладено принцип використання комплексних систем 

фільтрації контенту, що можуть складатися з двох чи більше засобів 

фільтрації (веб-клієнт, proxy-сервер, DNS-сервер, міжмережний екран тощо), 

кожен з яких може використовувати різні види, методи та підходи до 

фільтрації контенту. В травні 2012 року проект «Building safer internet for 

educational institutions» в межах якого презентувалась концепція системи 

обмеження доступу до нецільових ресурсів було визнано кращим проектом в 

категорії «C5. Building confidence and security in the use of ICTs» на конкурсі, 

що було організовано в рамках Форуму Всесвітньої зустрічі на вищому рівні 

з питань інформаційного суспільства 2012 року. Науковий керівник — к.т.н., 

с.н.с. Каптур В.А. 

Дослідження, що завершені у 2012 році 

Розробка основних алгоритмів роботи програмного забезпечення, що 

реалізує функціональність нової системи адресації ЕХ та розподіленої 

системи фільтрації зовнішньої інформації. Джерело фінансування 

(замовник): Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного 



простору НАН України. Обсяг фінансування (всього): 88 500 грн, за 2012 рік: 

88 500 грн. 

Разработка принципов и критериев размещения объектов почтовой 

связи в городской и сельской местностях. Джерело фінансування (замовник): 

Регіональна співдружність в галузі зв'язку. Обсяг фінансування (всього): 112 

554 грн, за 2012 рік:  51 286,28 грн. 

Дослідження, що завершені у 2012 році 

Розробка підсистеми тарифікації автоматизованої системи реєстрації 

та відстеження відправлень. Джерело фінансування (замовник): ДП 

«Спеціального зв'язку». Обсяг фінансування (всього): 96 000 грн, за 2012 рік:  

81 600 грн. 

Дослідження цифрових транкінгових систем радіозв’язку нового 

покоління. Джерело фінансування (замовник): ТОВ  «Цифрові 

радіосистеми». Обсяг фінансування (всього): 199 992 грн, за 2012 рік:  99 996 

грн. 

Розробка напрямків стратегічного розвитку Концерну радіомовлення, 

радіозв’язку та телебачення. Джерело фінансування (замовник): Концерн 

радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. Обсяг фінансування (всього): 

98 160 грн, за 2012 рік:  25 080 грн. 

Перехідні науково-дослідні роботи 

Приймання та технічна експлуатація мереж широкосмугового 

радіодоступу стандарту IEEE 802.11. Правила. Джерело фінансування 

(замовник): ПАТ “Укртелеком”. Обсяг фінансування (всього): 80 000 грн, за 

2012 рік:  20 000 грн. 

Розробка системного підходу щодо розвитку районних та сільських 

населених пунктів з обґрунтуванням типових рішень в залежності від 

щільності населення. Джерело фінансування (замовник):  ПАТ “Укртелеком”. 

Обсяг фінансування (всього): 96 000 грн, за 2012 рік:  9 600 грн. 



Розробка проекту будівництва «Портового перевантажувального 

комплексу морського транспорту «Авентин» у м. Миколаєві по вул. 

Проектна. Мережі зв’язку. Стадії «П» та «Р». Джерело фінансування 

(замовник): ТОВ «Промбудсервіс». Обсяг фінансування (всього): 1 325 

475,60 грн, за 2012 рік: 78 690,53 грн. 

Продовжувалась розвиватись науково-дослідна та інноваційну 

діяльність студентів, молодих учених. Так команда студентів Академії багато 

років поспіль одержує призові місця у конкурсі МТС “Професіонали 

майбутнього”, так в 2011/12 н.р. команда Академії здобула II перше місце. 

Головним призом для студентів-переможців стали ноутбуки від компанії 

«МТС-Україна». 

Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України та на 

виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 

2012-2014 роки Одеську національну академію зв’язку ім. О.С. Попова 

призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення: ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з технічних наук, 

спеціальності «Телекомунікаційні системи та мережі», «Інформаційні мережі 

зв’язку» та ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму 

«Телекомунікації» та спеціальностей «Телекомунікаційні системи та 

мережі», «Інформаційні мережі зв’язку». 

В 2012 році диплом фіналіста, а також спеціальний приз Другого 

міжнародного конкурсу молодіжних інновацій «Телеком Ідея-2012» було 

вручено Каптуру В.А. 

В академії створено унікальний механізм заохочення студентів за 

участь в науковій роботі, в основу якого покладено принцип визначення 

внеску студента в рейтинг навчального закладу через перемогу в конкурсі 

або олімпіаді, опублікування наукової праці тощо.  

Виконання госпрозрахункових наукових досліджень здійснюється на 

базі науково-дослідної частини, до складу якої входить п’ять науково-



дослідних центрів: телекомунікаційних систем та мереж зв’язку; 

проектування систем та мереж зв’язку «Проект-Телеком»; поштового зв’язку 

«Індекс»; економіко-аналітичних досліджень; стандартизації та нормотворчої 

діяльності. 

Завдяки роботі підрозділу в 2012 році Академія повторно стала 

ліцензіатом в сфері надання послуг фіксованого місцевого телефонного 

зв’язку з ємністю мережі до 1000 номерів з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв’язку на території м. Одеса та Одеської 

області (Серія АВ 613860 від 22.02.2012), а також отримала нову ліцензію на 

діяльність в сфері надання послуг з технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж (АЕ №183724 від 27.12.2012). 

Загалом з госпрозрахункової тематики за 2007-2012 роки було 

виконано 191 угоду на загальну суму – 9997,8 тис. грн.  

Розвиток наукового та науково-технічного співробітництва із 

закордонними організаціями є одним з ключових пріоритетів ОНАЗ ім. О.С. 

Попова. Маючи статус члена Сектора розвитку Академія активно співпрацює 

із Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ), Регіональною співдружністю 

в галузі зв’язку (РСЗ) та іншими міжнародними організаціями. 

Серед основних стратегічних пріоритетів співпраці ОНАЗ з МСЄ слід 

відзначити  залучення іноземних інвестицій та грантів (у тому числі 

індивідуальних) на проведення перспективних досліджень, а також 

покращення внутрішньодержавного та міжнародного іміджу, а також 

отримання додаткових коштів від комерціалізації переваг, що надає членство 

у Секторах МСЕ. 

Серед основних досягнень 2012 року в напрямку наукового та 

науково-технічного співробітництва із закорднонними організаціями слід 

зазначити такі: 



1. Представника академії Гофайзена О.В. повторно обрано віце-

головою дослідницької комісії Сектору радіозв’язку терміном на 3 роки та 

було включено до складу офіційної делегації України до ВКР-2012. 

2. Представники академії взяли участь у підготовці нової редакції 

Регламенту міжнародного електрозв’язку прийнятого на Всесвітній 

конференції з міжнародного електрозв’язку (Дубай, грудень 2012 року) та 

взяли участь в засіданні Робочої групи при комісії з міжнародного 

співробітництва РСЗ. 

3. Зроблено 6 внесків в діяльність Сектору розвитку (проекти нових 

резолюцій, нові регіональні ініціативи роботи МСЕ, внески в роботу 

дослідницьких комісій). Співробітники академії взяли участь в роботі 3 

міжнародних семінарів та конференцій в якості експертів МСЕ. 

4. Академія стала автором проекту змін до Резолюції 73 на ВКРЕ 

2014 року з метою зняття обмежень на кількість напрямів підготовки в межах 

Центру майстерності МСЕ для країн СНД. 

5. Академію завершено реалізацію міжнародного проекту 

«Переклад ІКТ термінології на російську мову». За період реалізації проекту 

фахівцями Академії перекладено та внесено до спеціалізованих словників 

МСЕ більш ніж 20 тис. термінів.  

6. Форум Всесвітньої зустрічі на вищому рівні з питань 

інформаційного суспільства (ВЗІС) 2012 року визнав проект Академії 

“Створення безпечного Інтернет-простору для навчальних закладів” одним з 

найбільш видатних досягнень у встановленні з'єднань в світі.  

7. Мене як ректора Академії нагороджено срібною медаллю МСЕ за 

видатні досягнення у підготовці фахівців для галузі звязку, в будівництві 

інформаційного суспільства та за плідну співпрацю із Міжнародним союзом 

електрозв'язку.  



8. Проведено Міжнародний семінар «Ціни та тарифоутворення в 

електрозв'язку/ІКТ» для керівників фінансових і технічних служб 

адміністрацій зв'язку, регуляторів, операторів телекомунікацій і провайдерів. 

У роботі семінару взяли участь близько 70 представників  Адміністрацій 

зв'язку, Міністерств зв'язку і регуляторних органів, а також 

телекомунікаційних компаній і операторів. 

9. Проведено Міжрегіональний семінар для країн Європи, 

Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Співдружності Незалежних Держав 

(Європа-АТР-СНД) «Сучасні методи боротьби з кіберзлочинністю». У 

семінарі взяли участь представники з держав-членів МСЕ, секретаріату МСЕ, 

представники IMPACT, експерти МСЕ. Загальна кількість зареєстрованих 

учасників семінару склала близько 90 осіб, що представляли більш ніж 45 

державних організацій і приватних компаній з 16 країн: Азербайджану, 

Афганістану, Вірменії, Великобританії, Киргизстану, Малайзії, Монголії, 

Молдови, Нідерландів, Росії, Румунії, Сирії, Таджикистану, Узбекистану, 

Швейцарії, України. 

Продовжується збільшуватись число іноземних студентів і аспірантів. 

На сьогодні в Академії навчається 397 іноземців. Було укладено 6 угод 2012  

р. (Ташкентський університет інформаційних технологій, Міжнародна 

асоціація випускників ВНЗ України, Корпус Миру США в Україні,  фірма 

Iskra Zascite (Словенія), Національна академія авіації (Азербайджан), 

Університет Ополе (Польша). На даний момент реалізуються такі сумісні 

міжнародні проекти з: КОРПУСОМ МИРУ США - викладання англійської 

мови як іноземної студентам та викладачам Академії, інститутом 

германістики Віденського університету (Австрія) – викладання німецької 

мови як іноземної студентам та викладачам  Академії,  проект з МСЕ з 

перекладу ІКТ-термінології на російську мову  (за дорученням Держзв’язку). 

За підтримки МСЕ в в 2007 р. на базі Академії відкрито Центр 

майстерності МСЕ , де щорічно проходять перепідготовку спеціалісти з 



цифрового телебачення та звукового мовлення  для країн СНД та Східної 

Європи. За цей час перепідготовку пройшли  та отримали міжнародні 

сертифікати МСЕ більш ніж 100 фахівців з різних країн.   

У 2012 році було продовжено спільні із Академією педагогічних наук 

України (АПНУ) наукові дослідження за темою “Економічні та управлінські 

аспекти впровадження Інтернет у навчально-виховний процес”. Зокрема, за 

звітний період проведено дослідження за такими напрямками: Розробка та 

дослідження архітектурних моделей систем доставки навчального контенту 

до учнів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів ВНЗ; Реалізація 

пілот-проекту зі створення мережі точок безкоштовного доступу до мережі 

Інтернет в навчальних закладах та студентських гуртожитках на базі системи 

обмеження доступу до нецільових ресурсів мережі Інтернет; Розробка 

методики експертного оцінювання цільового призначення контенту в мережі 

Інтернет.  

Також спільно із Інститутом телекомунікацій та глобального 

інформаційного простору Національної академії наук України було 

продовжено наукові дослідження на тему “Розробка телекомунікаційних 

технологій побудови мереж наступних поколінь на базі нової моделі 

взаємодії відкритих систем”.   

Так продовжувалась співпраця з органами місцевого самоврядування.  

Так за участю фахівців Академії розроблено проект телемедичної мережі 

Одеської області, яким передбачалось створення тридцяти п’яти 

телемедичних центрів. Зазначені заклади охоплюють майже всю територію 

Одеської області та м. Одеси. Спроектовано телекомунікаційну мережу 

установ прокуратури Одеської області. Ефективність реалізації проекту 

підтверджується підвищенням якості, швидкості та своєчасності обміну 

інформацією та зменшенням витрат органів виконавчої влади на 

телекомунікаційні послуги. 



Реалізовано проект побудови освітнього онлайн округу 

Овідіопольського району Одеської області, який передбачає створення 

надійної телекомунікаційної платформи для реалізації новітніх технологій в 

сфері освіти. В межах відповідних договорів про співпрацю із місцевими 

управліннями освіти і науки, а також безпосередньо із навчальними 

закладами Академія надає активну допомогу закладам освіти, що не мають у 

власному штаті відповідних фахівців, на шляху до інформатизації їх 

діяльності. 

Академія постійно надає допомогу правоохоронним органам України 

в протидії кіберзлочинності шляхом проведення експертиз та надання 

консультацій за профільними для Академії питаннями.  

На території Академії розміщується регіональний центр 

телекомунікаційної мережі «УРАН», за допомогою якого та при сприянні 

Академії майже всі вищі навчальні заклади м. Одеса отримують доступ до 

світових інформаційних ресурсів та мають змогу здійснювати наукове 

співробітництво на високому технологічному рівні. 

Технічне оснащення спеціалізованих лабораторій, комп’ютерних 

класів та підрозділів Академії сучасною комп’ютерною та організаційною 

технікою є одним з ключових пріоритетів інформатизації Академії. Більшість 

комп’ютерних класів академії побудована із використанням технології 

«тонкий-клієнт» із застосуванням потужних серверних платформ. Наукові 

лабораторії оснащені надсучасним обладнанням: цифровими АТС, 

системами Softswitch, базовими станціями мобільного та транкінгового 

зв'язку, апаратними маршрутизаторами, L3 комутаторами, потужними 

багатопроцесорними серверами тощо.  

За звітний період модернізовано корпоративну обчислювальну 

мережу, ядро якої організовано за допомогою волоконно-оптичних каналів  

пропускною здатністю 1Гбіт/с, яка об’єднує близько 1500 робочих станцій в 

мережі (разом із АРМ в гуртожитках) і забезпечує студентам та 



співробітникам, що мешкають у гуртожитках, цілодобовий доступ до мережі 

Інтернет на безоплатній основі. 

За допомогою корпоративної обчислювальної мережі забезпечується 

доступ до низки інфокомунікаційних ресурсів (поштовий сервер, файловий 

архів, сервери IP-телефонії, сервери відеоспостежерення, IRC-сервер, 

корпоративна пошукова система, бібліотека електронних методичних видань 

тощо). 

Академія тривалий час є передплатником ліцензійних програмних 

продуктів компанії Microsoft за програмою MSDN AA, а також активно 

впроваджує у навчальну, наукову та адміністративну діяльність безкоштовне 

програмне забезпечення та програмне забезпечення власної розробки. 

Фахівці академії в межах свого робочого часу ведуть наукові 

дослідження, тематика яких відповідає основним науковим напрямам та 

найважливішим проблемам фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009–2013 рр. (згідно з 

постановою Президії НАН України від 25.02.09 № 55). Зокрема за 2012 рік 

було проведено такі дослідження: 

Дослідження надійності  автоматизованих систем оповіщення 

цивільного захисту. Науковий результат: Розробка  теоретичних положень 

для організації радіосистем оповіщення ЦЗ 

Інноваційні підходи до управління телекомунікаційним оператором 

зв’язку. Науковий результат: Дослідження сучасного ринку телекомунікацій, 

визначення інноваційних підходів до вирішення управління 

телекомунікаційним оператором зв’язку 

Моніторинг факторів впливу на результати фінансової діяльності 

оператора поштового зв’язку. Науковий результат: Розробка рекомендацій 

щодо розвитку диверсифікаційних процесів послуг оператора поштового 

зв’язку 



Теорія і практика використання монотонних булевих функцій у 

телекомунікаціях. Науковий результат: Вдосконалення теорії монотонних 

булевих функцій та вирішення окремих задач їх застосування у  

телекомунікаціях 

Функціональні елементи ВОЛЗ при дії радіації. Науковий результат: 

Створення удосконаленої концепції фізичних механізмів впливу радіаційного 

опромінення на електрофізичні процеси в напівпровідникових інжекційних 

структурах 

Моніторинг стану Північно-західної частини Чорного моря. Науковий 

результат: Підготовка методології на виконання спеціального моніторингу й 

оцінки збитків, заподіяних морському середовищу 

Цінова політика у галузі зв’язку та інформатизації. Науковий 

результат: Розробка практичних заходів щодо вдосконалення цінової 

політики у галузі зв’язку та інформатизації 

Державна економічна політика у галузі зв’язку та інформатизації. 

Науковий результат: Розробка рекомендацій щодо вдосконалення державної 

економічної політики у галузі зв’язку та інформатизації 

Розробка та дослідження передавального тракту дальнього цифрового 

зв’язку між підводними об’єктами. Науковий результат: Розробка та 

дослідження на основі рідиннострумінних перетворювачів передавального 

тракту дальнього цифрового зв’язку з можливістю використання для 

передавання дискретної інформації між підводними об’єктами 

Дослідження і розробка методів обробки сигналів для підвищення 

ефективності використання ресурсів каналів мобільних користувачів. 

Науковий результат: Вдосконалення та розробка методів обробки сигналів, 

пов’язаних з багаточастотним передаванням методом OFDM, застосування 

вейвлет-перетворень для вирішення аналогічної задачі 



Дослідження електричних кіл і електромагнітних полів при 

експофункціональних діях та амплітудно-модульованих сигналах. Науковий 

результат: Дослідження можливості більш широкого використання у 

телекомунікаціях явища виділення активної потужності реактивними 

елементами електричного кола 

Розробка диференціальних методів передачі інформації для систем 

безпроводового зв’язку. Науковий результат: Розроблено методи 

безпроводового доступу до телекомунікаційних мереж методи передачі 

інформації із застосуванням нових диференціальних методів багатоантенного 

радіо зв’язку 

Науково-прикладні підходи щодо оцінки якості послуг зв’язку. 

Науковий результат: Розроблено Науково-прикладні підходи оцінки якості 

послуг поштового та телекомунікаційного зв’язку 

Аналіз методик проектування мультисервісних мереж зв’язку та 

розробка програмного забезпечення САПР. Науковий результат: Вирішення 

проблеми розробки програмного забезпечення з подальшим проведенням 

порівняльного аналізу та вибір найбільш оптимального алгоритму 

автоматизованого проектування мультисервісних мереж зв’язку 

Математичні моделі в телекомунікаціях. Науковий результат: 

Дослідження питань вибору оптимальних математичних моделей та 

ефективних методів рішення задач телекомунікацій 

Підвищення пропускної здатності волоконно-оптичних систем 

передавання. Науковий результат: Визначення шляхів збільшення швидкості 

передачі цифрових потоків в оптичних каналах існуючих ВОСП- WDM, 

чисельна оцінка ефективності цих шляхів 

Дослідження та розробка технологічних рішень створення 

національної мережі наступного покоління. Науковий результат: Ґрунтовний 

вибір та дослідження перспективних технологій, які можуть бути  



застосовані як базові при створенні національної мережі наступного 

покоління 

Аналіз особистісних характеристик персоналу та вироблення 

рекомендацій по підвищенню ефективності діяльності довідкової служби 

оператора зв'язку. Науковий результат: Аналіз особистісних характеристик 

персоналу та вироблення рекомендацій по підвищенню економічної 

ефективності діяльності довідкової служби Львівської філії ПАТ 

«Укртелеком» з використанням засобів програмного комплексу “Стимул” 

Методика оцінки, прогнозування та коригування впливу особистісних 

характеристик персоналу на економічну ефективність діяльності підприємств 

галузі зв'язку. Науковий результат: Розробка методики оцінки особистісних 

характеристик персоналу та прогнозування і коригування їх впливу на 

економічну ефективність діяльності підприємств з використанням засобів 

програмного комплексу “Стимул” 

Організаційно-функціональні проблеми управління розвитком 

телекомунікаційних компаній. Науковий результат: Удосконалення та 

розробка процесів організаційно-функціонального управління діяльності 

організацій зв’язку 

Дослідження низькочастотних гідроакустичних рупорних антен. 

Науковий результат: Розробка і дослідження економічних і простих в 

експлуатації гідроакустичних випромінювальних антен дальнього зв’язку 

Теория и проектирование многофазных импульсных 

преобразователей постоянного напряжения устройств электропитания 

телекоммуникационных систем. Науковий результат: Розвиток теорії  

проектування  багатофазних імпульсних перетворювачів постійної напруги 

для систем електропостачання  та систем і пристроїв електроживлення 

Ефективність систем інформаційної безпеки. Науковий результат: 

Дослідження алгоритмів прихованої передачі на основі таймерних 

сигнальних конструкцій та шумоподібних сигналів 



Державне регулювання телекомунікаційної сфери України. Науковий 

результат: Обґрунтування та розробка практичних заходів щодо 

вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку 

телекомунікаційної сфери України в сучасних умовах 

Аналіз проблем та перспектив використання мікроконтроллерів AVR 

на основі ядра ARM Cortex-M у телекомунікаціях та промисловості. 

Науковий результат: Розвиток інфокомунікаційних послуг в Україні шляхом 

впровадження мікроконтроллерів AVR на основі ядра ARM Cortex-M у 

телекомунікаціях та промисловості 

Ключові пріоритети розвитку науки та роль вищих навчальних 

закладів, визначилась історично з часів оголошення незалежності України. 

Зміст наукових досліджень, що виконувався ВНЗ, був тісно пов'язаний із 

розробкою та впровадженням технологій та обладнання для вітчизняної 

промисловості. Сьогодні, коли виробництво обладнання на основі 

вітчизняних технологій майже припинилося, а надання послуг перейшло в 

комерційну площину, ОНАЗ ім. О.С. Попова, зустрілася із цілою низкою 

нових проблем: 

– швидке старіння матеріально-технічної за рахунок прискорення 

темпів впровадження нових технологій; 

– згасання зв'язку між науковими дослідженнями та реальним 

виробництвом; 

– складність залучення до викладання фахівців, які мають 

практичні знання та досвід роботи із сучасними технологіями; 

– відмова галузевих підприємств в організації баз виробничої 

практики або низька якість практичної підготовки на підприємствах з огляду 

на неможливість допуску студентів до реалізації бізнес-процесів 

підприємства. 



Для подолання зазначених проблем академія ставить перед собою три 

ключових завдання: 

1. Перетворення академії на принципово новий навчальний заклад – 

галузевий університет. Основним призначенням академії, як галузевого 

університету стане забезпечення кадровим потенціалом підприємств, що 

відносяться до галузі зв’язку та сфери інформатизації. Основною відмінністю 

такого навчального закладу від інших має стати: 

– переважна орієнтація на проблеми галузі зв’язку при проведенні 

наукових досліджень; 

– можливість запровадження самостійного виробництва або 

надання послуг в галузі зв’язку з метою організації баз для проходження 

практичної підготовки для студентів та викладачів навчального закладу; 

– наявність додаткових механізмів оновлення матеріально-

технічної основи баз практичної підготовки. 

2. Наближення наукових досліджень до пріоритети, які визначені 

Міжнародним союзом електрозв’язку та Всесвітнім поштовим союзом.  

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

АКАДЕМІЇ 

Приймальна комісія виконала увесь об’єм роботи, необхідної для 

організації прийому абітурієнтів 

1 Профорієнтаційна робота серед випускників загальноосвітніх 

шкіл (ЗОШ). 

1.1 Проведена робота агітбригад у складі викладачів та студентів 

Академії серед випускників 9-тих та 11-тих класів ЗОШ м. Одеси, Іллічівська 

та Южного. 



1.2 На протязі року викладачі Академії відвідували батьківські 

збори у ЗОШ м. Одеси. 

1.3 На протязі року викладачі Академії провели «Дні ОНАЗ ім. О.С. 

Попова» у ЗОШ (№ 86, 82, 100), ліцеї № 53, економічному ліцеї м. Одеси, 

програмою яких передбачена агітаційна робота та диспути з метою 

популяризації професії зв’язківця. 

1.4 Проведена профорієнтаційна робота у ЗОШ райцентрів Одеської 

області та сільських ЗОШ. Надіслані листи до директорів шкіл  райцентрів 

Одеської області, оголошення про прийом до Академії та рекламні матеріали 

для ознайомлення випускників 9-тих та11-тих класів. 2.5 Проведена 

профорієнтаційна робота у ЗОШ України студентами Академії, які у 

період зимових канікул відвідали школи в містах їх мешкання. 

2 Профорієнтаційна робота з Центрами зайнятості м. Одеси 

(Суворовським та міським) та Центрами зайнятості райцентрів Одеської 

області  з випускниками ЗОШ. 

2.1 Рекламно-інформаційні повідомлення розміщені на 

інформаційних стендах центрів, а також на терміналах профорієнтації 

центрів зайнятості в загальноосвітніх школах. 

2.3 На протязі поточного року приймали участь у зустрічах з 

випускниками 11-тих класів «Твій вибір випускник» Суворовського та 

міського центрів зайнятості.  

2.4 Сумісно з Міським центром зайнятості проведено «День 

відкритих дверей Академії» для випускників ЗОШ м. Одеси 22.10.2010 

«Твій вибір випускник – ОНАЗ ім. О.С. Попова», міський центр зайнятості 

запросив  випускників ЗОШ № 101, 58, 16, 52, 68, 81, 105, 118, 59, 90, 94. 

2.5 Сумісно з Суворівським центром зайнятості проведено зустріч з 

випускниками 9-тих та 11-тих класів «Твій вибір випускник» Суворовського 

району 27.11.11 у ЗОШ № 23 для випускників ЗОШ № 44,49,113,23,30.0 



2.6 Сумісно з районними Центрами зайнятості Одеської області 

відвідані зустрічі «Твій вибір випускник – ОНАЗ ім. О.С. Попова» з 

випускниками ЗОШ райцентрів Одеської області На протязі звітного періоду 

проведено зустрічі з випускниками у м. Ізмаїл та Ізмаїльський район 

(24.09.2010), 14.10.2010 м. Вознесенськ (Вознесенська гімназія № 1), 

5.11.2010 м. Криве Озеро (Палац культури), 26.11.2010 м. Татарбунари (Дім 

дитячої творчості), 6.12.2010 м. Біляївка (ЗОШ № 1), 8.12.2010 м. Арциз 

(Районна адміністрація), 14.12.2010 м. Южне (ЗОШ № 1), 29.03.2011 м. 

Іллічівськ (Бізнес-центр морського порту), 6.05.2011 м. Білгород-

Днестровський (Палац офіцерів) та 14.05.2011 м. Комінтерново (ЗОШ № 2). 

3 Профорієнтаційна робота за участю підприємства ВАТ 

«Укртелеком». 

3.1 За проханням академії ВАТ «Укртелеком»  розповсюджена 

рекламна інформація про напрямки підготовки та умови ступу до Академії 

серед робітників «Укртелеком» та розміщена рекламна інформація на сайті 

філій «Укртелеком». Розміщені рекламні буклети Академії на пунктах 

прийому платежів «Укртелекому». 

3.2 В березні-травні в усіх обласних дирекціях, де є технічна 

можливість, передані телефонні повідомлення абонентам ВАТ 

«Укртелеком» з метою інформування потенційних абітурієнтів про умови 

вступу до Академії. 

3.3 В березні-травні в усіх обласних дирекціях на розрахункових 

квитанціях ВАТ «Укртелекому» надрукована інформація про напрямки 

підготовки та умови вступу до Академії.  

4 Профорієнтаційна робота серед випускників ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації. 

4.1 Відправлені відповідні листи до директорів 120 ВНЗ І-ІІ рівня. 



4.2 Проведена робота в Одеському нафтогазовому технікумі, зустріч з 

випускниками технікуму промислової автоматики, Верстатобудівного 

технікуму,т технікуму залізничного транспорту, технічного коледжу та 

випускниками Автодорожнього технікуму. технічного коледжу 

національного університету ім. І. Пулюя м. з випускниками ВПУ № 9 м. 

Кіровоград.  

Продовжується співпраця з Івано-франківським коледжом 

електропристроїв Івано-франківського університету нафти та газу, 

Роменським політехнічним технікумом та Гірничо-електромеханічним 

технікумом Криворіжського технічного університету, Новоград-волинським 

промислово-економічним технікумом, Новокаховським електромеханічним 

технікумом, Могильов-подільським електромеханічним технікумом  

Залізничний технікум, Київський коледж зв’язку, Львівський коледж зв’язку, 

Донецький технікум промислової автоматики Кіровоградське ВПУ № 9, 

Тернопільський технічний коледж, Івано-франківський коледж нафти і газу, 

Черкаський політехнічний технікум. 

5 Профорієнтаційна робота на курсах іноземних мов та мовних 

школах. 

6 Інші місця профорієнтаційної роботи. 

6.1 Проведена робота агітбригад на пунктах тестування (під час 

пробного тестування) з метою розповсюдження рекламної інформації 

Академії. 

6.2 Проведена робота агітбригад студентів та викладачів Академії на 

курсах іноземних мов та мовних школах для школярів з метою 

розповсюдження рекламної інформації про Technical Elite Group Академії. 

Студенти третього, четвертого та п’ятого курсів факультету заочного 

навчання проводили профорієнтацію за місцем своєї роботи.  

В таблиці 1 приведені дані прийому студентів в 2012 році. 

Найбільший конкурс виявився на економіці та менеджменті, а також на 



нових напрямах – Системи технічного захисту інформації та безпека 

інформаційних та телекомунікаційних систем. Не зважаючи на те, що за 

напрямом соціологія не було державного замовлення абітурієнти проявили 

зацікавленість   

   Таблиця 1 - Конкурс за напрямами 

Напрям 

 
Бюджет Заяв 

Конкурс 

чол/місто 

Телекомунікації 170 595 3,5 

Системи технічного захисту 

інформації 
30 432 14,4 

Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем 
30 474 15,8 

Радіотехніка 25 234 9,36 

Мережі та системи поштового 

зв'язку 
20 168 8,4 

Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології 
30 301 10,1 

Економіка підприємства 15 398 26,53 

Менеджмент 15 298 19,87 

Всього 335 2900 8,66 

6.030101 - Соціологія 

(контракт) 
 162  

 

В таблиці 2 – приведені дані про результати прийому у 2012 р. на 

навчання для здобуття ОКР "Бакалавр" на базі ОКР "Молодший спеціаліст". 



Таблиця 2 –Результати прийому на навчання для здобуття ОКР 

"Бакалавр" на базі ОКР "Молодший спеціаліст" 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Напрям 

підготовки 

За 

держза

мовлен

ням 

За кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб 

Всього 

За 

держза

мовлен

ням 

За кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб 

Всього 

6.030504 

економіка 

підприємства 

0 7 7 0 31 31 

6.030601 

менеджмент 
0 0 0 0 3 3 

6.050202 

автоматизація 

та 

компюۥтерн о-

інтегровані 

технології 

4 0 4 0 0 0 

6.050901 

радіотехніка 
13 11 24 5 5 10 

6.050903 

телекомунікації 
65 0 65 10 184 194 

6.050904 

мережі та 

системи 

поштового 

звяۥзку  

24 11 35 5 48 54 

6.170102 

системи 
21 0 21 15 0 15 



технічного 

захисту 

інформації 

РАЗОМ по 

напрямах 
127 29 156 35 271 307 

 

Продовжувалась робота з охорони праці 

1. Розроблено та затверджено наказом по Академії «Положення про 

кабінет охорони праці». 

2. Розроблені та затверджені 65 інструкцій з охорони праці. 

Проведена їх реєстрація у журналі та видача під підпис у структурні 

підрозділи Академії.  

3. Проведений періодичний медогляд працівників визначених 

категорій. Підписані нові договори на проходження медичних оглядів та на 

спецхарчування. Видається молоко працівникам, які виконують роботу з 

шкідливими умовами праці. 

4. Підготовлені та видані під розпис у структурні підрозділи журнали  

інструктажів з питань охорони праці для студентів, співробітників та інші 

журнали з питань охорони праці. Всього видано 105 примірників.  

5. Проводиться перевірка стану охорони праці в структурних 

підрозділах. Видано 18 приписів та надано.  

6. Проведене навчання та перевірка знань з питань охорони праці та 

електробезпеки в Академії.   

7. Придбанні та видані медичні препарати для поповнення аптечок в 

структурних підрозділах Академії. 

8. Проведено обстеження б/в «Електрон» та підготовлений акт. 



9. Підготовлено та відправлено 9 звітів в МОН, Держгірпромнягляд та 

статуправління по Одеській області з питань охорони праці та пожежної 

безпеки. 

10. Видано наказ про призначення осіб, відповідальних за стан 

охорони праці в структурних підрозділах академії. 

З метою активізації виховної і соціально-психологічної роботи зі 

студентами, а також для посилення роботи органів студентського 

самоврядування налагоджена взаємодія з органами студентського 

самоврядування в гуртожитках, інститутах і факультетах. З 1 по 10 число 

кожного місяця голови студрад гуртожитків звітували відділу СП і ВР про 

виконану роботу та інформували про плани на наступний місяць. 

Реорганізовано систему студентського самоврядування Академії. 

Були проведені перевибори студрад інститутів та факультетів. Представники 

студентського самоврядування та профспілки студентів Академії входили до 

складу Вченої ради інститутів/факультетів, Вченої ради Академії, Ради з 

виховної роботи.  

В Академії плідно працювали студентські осередки, а саме: Рада 

студентського самоврядування Академії; Рада студентського самоврядування 

гуртожитків; профспілка студентів; шоу-група при Центрі гуманітарної 

освіти та розвитку.  

За підтримки профспілки студентів за звітний період було 

організовано близько 5 студентських поїздок вихідного дня до Києва, Львова, 

Умані, Ялти й інших. У 2012 році за рахунок Академії та профспілки 

студентів понад 200  студентів влітку оздоровлювались на базі відпочинку 

Академії «Електрон» і взимку в  Карпатах.  

За останні роки збільшилась активність молоді щодо організації і 

проведення культурно-масових заходів: вони беруть активну участь у 

фестивалі талантів першокурсників «Студентська зима», іграх з кіберспорту 

та Студентських олімпійських іграх. На базі Академії працювала секція зі 



спортивних танців і дебатний клуб. Відкрито тренувальні зали для студентів 

у гуртожитках Академії 

Перевірки санітарного стану гуртожитків та дотримання студентами 

вимог Положення про студентський гуртожиток Академії кураторами груп та 

координаторами з виховної роботи (щотижня); 

Вечірні перевірки санітарного стану гуртожитків та дотримання 

студентами вимог Положення про студентський гуртожиток Академії та 

наказу «Про заборону паління в Академії» від 01.12.05 р. № 01-05-176 (п.7) 

оперативною групою порядку за участі викладачів, які проживають у 

гуртожитках. 

На підставі звітів 22 студентам було оголошено догану, а також 

виселено з гуртожитків Академії 6 студентів . 

У зв’язку з цим можна зробити висновок про те, що робота 

оперативної групи порядку позитивно вплинула на ситуацію у гуртожитку. 

Знизилась кількість випадків порушень Положення про студентський 

гуртожиток Академії порівняно з минулим роком. 

За клопотанням дирекцій та деканатів Радою з виховної роботи 

прийнято рішення про не поселення на наступний 2013 рік студентів, які 

протягом поточного року не дотримувались вимог Положення про 

студентський гуртожиток Академії.  

З метою естетичного виховання розроблена низка лекторіїв: «Історія 

мистецтв», «Українська література та драматургія», «Історія 

західноєвропейського мистецтва», «Український та російський живопис і 

скульптура», «Історія української культури», «Культурологія: українська 

література та драматургія». За звітний період лекторії відвідали 450-500 

студентів усіх інститутів і факультетів Академії. 

Проводились заняття зі студентами Академії не тільки в учбових 

аудиторіях, але й у музеях і храмах міста: Успенський собор, Спасо-



Преображенський собор, Римсько-Католицька церква, Грецька церква, 

Арабський культурний центр.  

Сформувалася багаторічна традиція співробітництва Академії з 

Музеєм західного і східного мистецтва, Художнім, Літературним і 

Краєзнавчим музеями. Спільно з ними було проведено 42 лекторії з „Історії 

українського та російського живопису і скульптури” та „Історії 

західноєвропейського образотворчого мистецтва”. 

Відбулась 21 екскурсія до Музею Академії для студентів, учнів ЗОШ, 

учасників конференцій, випускників різних років навчання, іноземних 

гостей. Всього Музей відвідали 613 чоловік. 

Особливе захоплення у відвідувачів Музею Академії викликало те, 

що частина його експонатів (а це 12 одиниць) знаходиться в робочому стані.  

Для забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів 

викладачами кафедри фізичного виховання з урахуванням спортивних 

інтересів молоді, їх стану здоров’я, фізичної та рухової (технічної) 

підготовленості та спортивної кваліфікації організовувались спортивні секції. 

У 2012 році їх відвідали близько 400 студентів.  

Проводились секційні тренувальні заняття з різних видів спорту: 

легка атлетика (чол., жін.), футбол (чол., жін.), баскетбол (чол., жін.), 

волейбол (чол., жін.), гандбол (чол.), бокс (чол.), боротьба (чол.), карате 

(чол.), бадмінтон (чол., жін.), настільний теніс (чол., жін.), шашки та шахи 

(чол., жін.).  

Протягом навчального року з метою пропаганди здорового способу 

життя в Академії проводились різні спортивні змагання: міжфакультетські 

змагання з баскетболу, спартакіади серед студентів перших курсів інститутів 

і факультетів, Відкритий турнір зимового Кубка України зі стрільби з 

блочного луку, спонсором якого була Академія, спортивні естафети та 

футбольний турнір між студентами та викладачами, присвячені 



 Всесвітньому дню здоров’я, турнір із волейболу, Студентські Олімпійські 

ігри тощо. Усього було проведено 6 подібних заходів. 

Також студенти брали участь в студентських спортивних змаганнях. 

За звітний період 145 студентів зайняли призові місця на спартакіадах та 

олімпіадах.  

Спортивну кваліфікацію отримали 32 студенти, серед них: 1 

заслужений майстер спорту; 11 кандидатів у майстри спорту і перший 

розряд; 20 другий і третій розряди. 

З метою виховання морально-вольових якостей, підвищення інтересу 

до занять спортом проводилась ціла низка спортивно-масових заходів: 

спартакіади, спортивні вечори, товариські зустрічі. В Академії кожного року 

за 9-ти видами спорту проходить три спартакіади: спартакіада І курсу, 

спартакіада між факультетами (інститутами) та спартакіада гуртожитків. В 

інститутах, факультетах та гуртожитках комплектувались студентські 

команди за видами спорту. Переможців цих змагань було нагороджено 

почесними грамотами і медалями. За 2012 рік у відповідних змаганнях за 

різними видами спорту взяли участь понад 500 студентів Академії.  

Протягом року проводилась профілактично-просвітницька робота 

щодо профілактики та запобігання поширення серед студентської молоді 

таких хвороб як ВІЛ, туберкульоз та інші.  

За участі лікарів Одеського обласного кожно-венерологічного 

диспансеру, лікарів-фтизіатрів Одеського обласного протитуберкульозного 

диспансеру, лектора-психолога Медичного центру «Vita», лікарів-

інфекціоністів поліклініки № 12, представників проекту «Разом до здоров'я» 

в Одеській області було проведено 9 лекцій для студентів Академії на теми: 

«День гігієнічних знань» (для студентів першого курсу), «СНІД, його 

наслідки та профілактика», «Туберкульоз та його профілактика», 

«Профілактика алкогольно-наркотичної залежності серед молоді», 



«Профілактика грипу та ГРВІ», «Куріння або здоров'я - вибір за вами!», 

«СНІД / ВІЛ і його профілактика».  

З метою національно-патріотичного виховання в Академії щороку 

проводились заходи з нагоди відзначення: Дня соборності України; Дня 

партизанської слави та річниці партизанського руху в Україні у період 

Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 років; Дня ветерана та Міжнародного 

дня громадян похилого віку; Міжнародного дня рідної мови; Дня захисника 

Вітчизни; Дня звільнення Одеси від фашистських загарбників; Дня Перемоги 

у Великій Вітчизняній війні; Дня конституції України; Дня незалежності 

України; Дня державного прапору України.  

За звітний період, з нагоди відзначення зазначених свят, інститутами, 

факультетами та структурними підрозділами Академії було проведено 

близько 10 тематичних книжкових виставки та літературні експозиції, 18 

кураторських годин, 3 зустрічі студентської молоді з учасниками бойових дій 

Великої Вітчизняної війни, 4 святкових концерти, підготовлених активістами 

Центру гуманітарної освіти та розвитку. 

Розвитку культурної самореалізації студентів сприяла робота 

різноманітних самодіяльних колективів; а саме: шоу-групи Центра 

гуманітарної освіти та розвитку, збірної команди КВК Академії та 

факультетських команд КВК, хореографічних й вокальних колективів.  

Центром гуманітарної освіти та розвитку спільно з відділом 

соціально-психологічної та виховної роботи протягом року було 

організовано та проведено 9 культурно-масових заходів: конкурс ліричної 

поезії, присвячений Дню святого Валентина; 8 Березня (концертна програма 

для студентів); конкурс краси та інтелекту “Зірка Академії”; концертна 

програма, присвячена Міжнародному дню захисту дітей; День знань 

(посвячення першокурсників у студенти); День Академії, День працівників 

радіо, телебачення та зв’язку України і День студента (концертна програма); 

фестиваль талантів першокурсників «Студентська зима-2012»; Новорічний 



бал за участю викладачів, студентів та дітей співробітників (концертна 

програма, виступ танцювального клубу викладачів і студентів, театралізована 

вистава); цикл Всеукраїнських змагань зі спортивних танців. 

Самодіяльні художні колективи Академії брали участь у 

загальноукраїнських і міжміських масових художньо-естетичних заходах:  

«Студентська осінь», «Студентська весна», “Леди Совершенство”, «Simple 

The Best», «Асоціації КВК України», конкурсі “Мисс и Мистер Теленеделя”, 

«Телеком Хіт» тощо. 47 студентів зайняли призові місця на мистецьких 

конкурсах, з них 21 особа – поза межами Академії. 

1108 випускників Академії протягом червня-вересня 2012 року мали 

змогу зустрітися в Академії на ювілейних зустрічах, організованих Центром 

гуманітарної освіти та розвитку. 

З метою забезпечення поліпшення стану довкілля в Одеському 

регіоні, відродження традицій щодо шанобливого ставлення та любові до 

природи, пропаганди ідей захисту, збереження та відтворення довкілля та на 

виконання Указу Президента України від 6 серпня 1998 року № 855/98 «Про 

День довкілля”, у 2012 році студенти Академії брали участь у заходах з 

благоустрою міста. Наприклад, у місячнику з оздоровлення довкілля до «Дня 

довкілля» за звітний період взяли участь близько 55 студентів.  

Щомісяця студенти під керівництвом комендантів гуртожитків, 

завідуючої господарством та координаторів з виховної роботи проводили 

суботники з метою прибирання гуртожитків та прилеглої до них території. 

Протягом 2012 року проведено 9 суботників. 
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