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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ 

 

Нормативно-правовою базою діяльності академії є Закони України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність»,    

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2015  №462 «Про державне за-

мовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 

кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних по-

треб у 2015 р.»., «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 4 вересня 2013 р. 

№ 686-р, інші нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, рішення 

Колегії МОН України, Концептуальні засади розвитку академії на 2013-2018 

роки, план роботи академії на 2014/15 та 2015/16 роки. 

Підготовка фахівців у 2015 році проводилась відповідно до ліцензії МОН 

України від 23.01.2014 року АЕ № 285596.  

Рішенням Державної акредитаційної комісії України від 26 квітня 2013 

року Одеську національну академію зв`язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ ім. О.С. По-

пова)  визнано акредитованою за статусом вищого навчального закладу ІV рівня 

з терміном дії сертифіката до 1 липня 2023 року, протокол № 103 (наказ МОН 

України від 04.06.2013 р.  № 2070-л). Сертифікат про акредитацію – серія РД- 

ІV № 1659042 від 18.09.2013 року.  

Протягом звітного періоду академія здійснювала свою діяльність у відпо-

відності до Статуту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Украї-

ни від 05.08.2013р. № 1080. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Відповідно до Статуту основними видами діяльності академії є: 

 підготовка фахівців за денною, заочною (дистанційною) формами на-

вчання, екстернатом на основі повної загальної середньої освіти з наданням 

освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» (у т.ч. для 

іноземних громадян); 
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– організація та проведення у тісному зв’язку з навчальним процесом 

фундаментальних, пошукових, прикладних наукових досліджень і дослідно-

конструкторських робіт, а також виробництво продукції за науковими розроб-

ками; 

– здійснення зовнішніх зв’язків (підписання договорів про співробітницт-

во, налагоджування співробітництва з зарубіжними ВНЗ, підприємствами тощо, 

участь представників у конференціях та інших заходах за кордоном). 

Протягом звітного періоду в академії успішно функціонували наступні 

структурні підрозділи, які виконували інтеграційні функції різного рівня: 

1) інтеграцію Академії у світовий освітній простір; 

2) участь Академії у реалізації  загальнодержавних програм; 

3) реалізацію програм розвитку Академії; 

Структурними підрозділами інтеграції ОНАЗ у світовий освітній простір є: 

- Міжнародна постійно діюча конференція ректорів телекомунікаційних 

ВНЗ, яка створена за ініціативою ОНАЗ; 

- Міжнародний сертифікований навчальний центр з монтажу структуро-

ваних кабельних і конфігурованих комп`ютерних систем; 

- Міжнародна корпорація випускників вищих навчальних закладів; 

- Міжнародний Союз Електрозв`язку (МСЕ); 

- Сертифікаційний центр компанії “CISCO System”; 

- Сертифікаційний центр фірми Reichle & de Massari; 

- Південноукраїнський лінгвістичний центр (як результат реалізації про-

екту ТЕМПУС); 

- Консультаційний центр впровадження європейської кредитно-

модульної системи ECTS; 

- Навчально-консультаційний та інформаційний Центр ОНАЗ  на базі 

Центру підвищення кваліфікації Міністерства зв’язку та інформаційних техно-

логій Азербайджанської республіки;  

- локальна мережна Академія Cisco System. 

Структурними підрозділами реалізації програм загальнодержавного хара-

ктеру є: 
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- Центр з проектування систем та мереж зв`язку; 

- Науково-конструкторсько-технологічне бюро лінійно-кабельних спо-

руд з сертифікаційно-випробувальною лабораторією; 

- Навчально-науково-виробничий комплекс “Інфокомунікації”; 

- Науково-дослідна частина (НДЧ); 

- Центр майстерності з впровадження цифрового телебачення в Україні. 

- Центр “Сприяння МСЕ України”; 

- Міжнародна науково-освітньо-виробнича лабораторія “Лабораторія кі-

бербезпеки телекомунікацій”; 

- Центр укріплення довіри до ІКТ та захисту дітей у мережі Інтернет; 

- Центр кадрового забезпечення науково-дослідних інститутів галузі 

зв`язку. 

Структурними підрозділами реалізації програм розвитку Академії  є: 

- 6 навчально-наукових інститути (ННІ економіки та менеджменту, ННІ 

комп`ютерних технологій, автоматизації та логістики, ННІ радіо, телебачення та 

інформаційної безпеки, ННІ проблем інформаційного суспільства, ННІ інфоко-

мунікацій та програмної інженерії та ННІ дистанційного, заочного навчання); 

- 26 предметних кафедр (серед яких дві у м. Києві: кафедра Телекомуні-

кацій (наказ № 01-06-207 від 31.08.12 р.), кафедра Економіки і гуманітарних на-

ук (наказ № 01-05-221 від 26.08.15 р.));  

- Коледж зв`язку та інформатизації ОНАЗ ім. О.С. Попова (Одеса); 

- Науково-дослідний інститут “Інфокомунікації” (Львів); 

- “Центр правового захисту”, який допомагає студентам Академії у ви-

рішенні юридичних питань; 

- Науково-навчальна лабораторія операторської діяльності ОНАЗ ім. 

О.С. Попова; 

- аспірантура та докторантура; 

- спеціалізовані Вчені ради з захисту докторських і кандидатських дисе-

ртацій; 

- науково-навчально-виробничі лабораторії. 
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- 3 навчально-науково-виробничі центри (у містах Вінниця, Львів, Ки-

їв), які здійснюють освітню діяльність в межах ліцензійного обсягу за заочною 

та дистанційною формами навчання з метою надання студентам можливості на-

вчатись безпосередньо на місцях їх роботи та проживання, проходження студе-

нтами ефективної виробничої та переддипломної практики, з метою єдиних ви-

мог до змісту підготовки фахівців різного рівня без відриву від виробництва 

(наказ Держкомзв'язку та інформатизації України від 06.07.2004 р. за № 150): 

ННВЦ є відокремленими структурними підрозділами академії. Підготовка 

фахівців у ННВЦ ОНАЗ ім. О.С. Попова здійснюється на базі наступних регіо-

нальних закладів: 

- Львівський ННВЦ – на базі Науково-дослідного інституту інфокомуні-

кацій; 

- Київський ННВЦ – на базі Державного навчального закладу "Київський 

професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" та     

Київського коледжу зв’язку; 

- Вінницький ННВЦ – на базі Вінницького філіалу ПАТ “Укртелеком”. 

В 2015 р. Академія  використовувала (для студентів заочної форми на-

вчання, які навчаються у ННВЦ)  у навчальному процесі елементи дистанційно-

го навчання (контроль за виконанням завдань по самостійним та курсовим ро-

ботам із контролем термінів їх виконання при використанні діалогу  між студе-

нтом і викладачем по електронній пошті, проведенням консультацій по навча-

льним дисциплінам з використанням сервісу Skype і IP-телефонії). 

Напрацьовані засоби розробки навчальних матеріалів з комп’ютерною пі-

дтримкою наступні: 

1. створено три дистанційних навчальних дисциплін  (відеолекції, 

відеопрактичні заняття); 

2. створено положення про дистанційне навчання в академії. 

3. створено сайт дистанційного навчання http://e-learning.onat.edu.ua/ 

(старий сайт: http://www.sdo.onat.edu.ua), на якому викладенні: навчальні 

матеріали кафедр, методичні вказівки та контрольні завдання, електронні адреси 
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викладачів. Для сайту матеріали створили такі кафедри: ВОЛЗ, ІТ, ТЕЗ, ТКС, 

КІТ П і В, ФОЗ, ІБ та ПД; 

4. організовано навчальна діяльності студентів (від етапу реєстрації в 

системі до завершення вивчення навчальної програми); 

5. організовано роботу викладача щодо розробки і супроводження 

дистанційного курсу. 

Реалізація методичної бази дистанційного навчання та впровадження цієї 

бази у навчальний процес відбувається у відповідності з календарними планами 

з дисциплін на 2015/2016 навчальний рік.   

У  2015 р. продовжувались роботи з провадження дистанційного наванта-

ження.  

У повному обсязі по всім дисциплінам бакалаврату впроваджена кейс – 

технологія у всіх навчально-наукових виробничих центрах (ННВЦ) у містах Ки-

їв, Львів, Вінниця. 

В кейс входить таке методичне забезпечення, як електронні варіанти під-

ручників, навчальних посібників, методичних керівництв, завдань до курсових 

робіт та проектів, комплексних завдань, рекомендації по їх виконанню, фонд те-

стових завдань, навчальні програми дисциплін, робочі програми навчальних ди-

сциплін, конспекти лекцій, перелік тем, питань, які виносяться на модульний 

контроль та екзамен. Лабораторні роботи всіх дисциплінах виконуються на ла-

бораторному обладнанні або є віртуальними і виконуються на персональних 

комп’ютерах. Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять дозво-

ляють готуватись до них і виконувати їх фрагменти самостійно з подальшим за-

хистом при спілкуванні з викладачем.  

Кейсова технологія дистанційного навчання доповнюється читанням лек-

цій настановчих сесій он-лайн з використанням сервісу Skype або там, де є від-

повідне обладнання та високошвидкісний двосторонній доступ до мережі 

Internet, реалізовуються телекомунікаційні технології дистанційного навчання.  

Створена електронна база дистанційних лекцій на основі платформи 

Moodle, яка вміщує цикли лекцій з дисциплін для установчих сесій. Технології, 

які використовувались для створення контенту, були як телекомунікаційні з 
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обов’язковим поданням в електронному вигляді, так і у вигляді презентацій з 

накладанням голосу. Це дало можливість у будь-якому разі забезпечувати сту-

дентів-заочників установочними лекціями незалежно від швидкості Інтернету 

під час занять за розкладом.  

Аналіз навчальної діяльності студентів, що навчалися з елементами дис-

танційного навчання надає можливість визначити напрямки, які у подальшому 

потребують доопрацювання:  

- розробка і впровадження нових платформ у навчальному процесі з ви-

користанням елементів дистанційного навчання; 

- обґрунтування співвідношення обсягів навчального навантаження, що 

впливає на рівень підготовки  студентів; 

- підвищення ефективності навчальної діяльності студентів за рахунок 

використання елементів дистанційного навчання  у запропонований метод; 

- вдосконалення дистанційних курсів щодо взаємодії викладачів та сту-

дентів; 

- розробка схеми нормування праці викладачів та студентів. 

Зміст підготовки фахівців визначався відповідно до державних стандартів 

вищої освіти, а також у відповідності до освітньо-кваліфікаційних характерис-

тик, освітньо-професійних програм, навчальних планів, робочих навчальних 

планів і програм навчальних дисциплін, які передбачали підготовку майбутніх 

фахівців на основі фундаментальності вищої освіти, інтеграції навчального про-

цесу з наукою та виробництвом, комп'ютеризації та інших напрямків удоскона-

лення змісту та організації підготовки фахівців з вищою освітою. 

На основі навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів та магіст-

рів, які визначали перелік і обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисцип-

лін, послідовність їх вивчення, форми проведення і обсяг навчальних занять, 

графік навчального процесу, форми і методи контролю та включали елементи 

індивідуальної підготовки фахівців та розширювали можливості самостійного 

навчання студентів. Навчальні плани забезпечували гуманітарну, фундамента-

льну та спеціальну (фахову) підготовку. В планах раціонально поєднувались 

фундаментальні і спеціальні, гуманітарні, теоретичні, прикладні, загальні і вузь-
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копрофільні дисципліни. В навчальних планах враховувалась структурно-

логічна послідовність дисциплін, що вивчались. Робочі програми навчальних 

дисциплін складені на основі типових навчальних програм. Вони розглядаються 

на засіданнях кафедр та затверджуються у встановленому порядку. Робочі на-

вчальні програми дисциплін містять виклад конкретного змісту навчальної дис-

ципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначають 

форми та засоби поточного і підсумкового контролю. Зміст програм навчальних 

дисциплін і, відповідно, зміст підготовки відповідають державним вимогам і 

стандартам, а також потребам ринку праці та розвитку особистості. 

Кафедри академії реалізовували у своїй практичній діяльності безперервні 

програми комп'ютерної підготовки студентів з усіх спеціальностей. Завдання з 

самостійної роботи, курсові та дипломні проекти і роботи виконувались з вико-

ристанням сучасної комп'ютерної техніки. 

З метою нормативного визначення умов, за яких магістрам (спеціалістам) 

Академії видаються  дипломи з відзнакою у 2015 році було розроблене поло-

ження «Про видачу диплома з відзнакою магістрам (спеціалістам) Одеської на-

ціональної академії зв’язку ім. О.С. Попова». 

Протягом звітного періоду було розроблено та затверджено положення 

«Про порядок призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги та за-

охочення (преміювання) студентам, аспірантам та докторантам ОНАЗ ім. О.С. 

Попова».  

Дане положення покликане стимулювати студентів денної форми навчан-

ня, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету до 

успішного навчання, наукової роботи, досягнень у спортивному та громадсько-

му житті академії. 
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Таблиця 2.1  

Загальна характеристика Одеської національної академії зв`язку ім. О.С. Попова  

Кількісні параметри 

№ 

з/п 
Показники діяльності 

Денна 
форма 
навчання 

Заочна 
форма  
навчання 

Ліцензований обсяг вищого навчального закладу 
(осіб) у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 

1869 2015 

     - молодший спеціаліст (осіб) 430 180 

     - бакалавр (осіб) 880 940 

    - спеціаліст (осіб) 670 675 

1 

     - магістр (осіб) 319 220 

Кількість студентів у т.ч. за формами навчання: 2051 1716 

    - денна (очна) (осіб) 2051 - 2 

   - заочна, дистанційна (осіб) - 1716 

3 Кількість навчальних груп (одиниць) 123 159 

Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка фахівців (оди-

ниць) у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 
44 32 

   - молодший спеціаліст 7 4 

   - бакалавр  11 8 

   - спеціаліст  12 11 

4 

   - магістр  14 9 

Кількість кафедр (одиниць) 26 
5 

з них випускових (одиниць): 16 

6 Кількість навчально-наукових інститутів(одиниць) 6 

7 Кількість науково-дослідних інститутів 1 

8 
Кількість науково-навчальних-виробничих лабора-
торій 

5 

Кількість науково-педагогічних працівників 393 

9 
Серед них: 

− докторів наук, професорів, осіб / % 

− кандидатів наук, доцентів, осіб / % 

 

56/17% 

208/63% 

 

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

Практична підготовка в Академії у 2015 р. проводилась відповідно до: 

- Положення про проведення виробничої практики студентів вищих на-

вчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  

України № 93 від 8 квітня 1993р.; 
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- Положення з організації практичної підготовки студентів ОНАЗ ім. 

О.С. Попова; 

- Навчальних планів Академії; 

- Наскрізної програми виробничого навчання студентів; 

- наказів та розпоряджень ректора Академії. 

Зважаючи на необхідність організації наскрізної практичної підготовки 

студентів Центром уточнено Положення з організації наскрізної практичної під-

готовки студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова  та розроблено  План-графік практич-

ної підготовки студентів на наступний 2015-2016 навчальний рік, згідно з яким 

практична підготовка студентів відбуватиметься протягом року, а не тільки лі-

том. Відповідно до цього плану-графіку в інститутах та на кафедрах академії 

розробляються «Навчальні програми наскрізної практичної підготовки студен-

тів», уточнюється тематика і зміст індивідуальних завдань.  

В цьому році розпочата робота з систематизації обліку підприємств мере-

жі баз практичної підготовки студентів, створення баз практики з навчальними 

робочими місцями на підприємствах економіки на довготривалій договірній ос-

нові. Здійснюються заходи з корегування паспортів баз практики для підготовки 

студентів конкретних спеціальностей. 

Створено полігони баз практик для підготовки економістів та менеджерів, 

а також для підготовки окремих спеціалістів сфери телекомунікацій. 

У 2015 році за участю студентів та викладачів розпочата робота зі ство-

рення в академії віртуального підприємства-тренажеру «ОНАЗ-Телеком». На 

цьому підприємстві-тренажері планується здійснення виробничої практичної 

підготовки студентів 3-4 курсів за всіма напрямами підготовки (спеціальностя-

ми). 

Крім підрозділів ВАТ «Укртелекому» та дирекцій УДППЗ «Укрпошти» 

базами практики для практичної підготовки студентів були оператори телеко-

мунікацій та підприємства, що провадять і інші види економічної діяльності, а 

саме: Національний банк України, ПАТ КБ «Приватбанк», ДП «Іллічівський то-

рговельний порт», ДП МТП «Южний», ВО «Одеський припортовий завод», 

ТОВ «Мортелеком-сервіс», підрозділи Одеської залізниці, ПАТ «Одеський ка-
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бельний завод», ВО «Одеський олійножировий комбінат», ВО «Одеський 

консервний завод», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС-Україна», ПрАТ «Фарлеп-

Інвест», ТзОВ «Телекомунікаційні технології», ЗАТ «Телесистеми України», 

ДП «Антонов», Науково-дослідний інститут зв’язку, «Старокозацький винза-

вод», ТОВ «Стерол сервіс прибор», ВАТ «Узбекістан поштамп» м. Ташкент, ПП 

«Укрморсервіс», ТзОВ «Восток телеком», ПрАТ СК «Fiderm Life», Телекомпа-

нія «Сана-плюс», ТОВ «Секрет-сервіс», НВП «Секанс», Агентство інформацій-

ної безпеки «Юго-Запад», ПКП «ІВІК-ЮГ», ЦОА, ОРТПЦ, ТЦ, ТРК, ТОВ «Те-

лекарт прилад», ТОВ «Цифрові мережі зв’язку», ПП «Смартком», фірма 

«Ютіс», ПП «Мортелеком-Сервіс», ТОВ Телекомпанія «Сана-плюс», ВАТ 

«Свемон-Південь», Одеська обласна державна адміністрація, Управління праці 

та соціального захисту населення Одеської області, лабораторії та відділи 

ОНАЗ,  інші підприємства України. 

Головним завданням на наступний 2015-2016 навчальний рік є здійснення 

якісного планування та організації, координації і контролю наскрізної практич-

ної підготовки студентів, а також створення навчальних робочих місць для сту-

дентів на підприємствах та в підрозділах академії. 

 

4. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ  

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ОНАЗ ім. О.С. 

Попова здійснюється відповідно до вимог «Положення про підвищення кваліфі-

кації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих на-

вчальних закладів», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки, моло-

ді та спорту України від 24.01.2013  № 48. 

Навчання працівників академії здійснюється відповідно до затвердженого 

ректором плану-графіка за заочною та дистанційною формами навчання, як 

правило, без відриву їх від освітнього процесу академії. 

Навчання працівників здійснюється за навчальними планами та програ-

мами, розробленими кафедрами, ухваленими вченою радою та затвердженими 

ректором академії.  
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Якщо навчання здійснюється в організаціях та на підприємствах, навча-

льні плани та програми визначаються договором, укладеним між академією і за-

кладом-виконавцем.  

Починаючи з листопада 2015р. працівникам, які успішно пройшли підви-

щення кваліфікації (стажування) видається документ про післядипломну освіту 

– «Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування)».  

На теперішній час основною формою підвищення кваліфікації професор-

сько-викладацького складу Академії є стажування на інших кафедрах академії, 

на передових підприємствах сфери зв’язку та інформатизації та у науково-

дослідних установах, навчання в навчальних закладах м. Одеси і України, а та-

кож за кордоном. Крім того, частина викладачів підвищують свою майстерність 

шляхом проходження стажування за відповідними спеціальностями на кафедрах 

інших ВНЗ. 

Особливістю стажування у звітному році є те, що більшість викладачів пі-

двищували свою кваліфікацію на підприємствах зв’язку, та в окремих ВНЗ        

м. Одеси, а саме: у філіях, дирекціях та центрах ПАТ «Укртелеком», Одеській 

дирекції УДППЗ «Укрпошта», Центрах технічної експлуатації первинної мере-

жі, ДП «Укрзв׳язокпроект», Одеському регіональному інституті державного 

управління НАДУ при Президентові України, Одеському науково-дослідному 

інституті зв’язку, Одеському політехнічному університеті, Регіональному центрі 

захисту інформації, ПДПУ ім. Ушинського, Одеському національному універ-

ситеті ім. Мечнікова, Одеському екологічному університеті, Одеській філії 

Українського державного Центру радіочастот, ТОВ «Телекомунікаційні техно-

логії», ПрАТ «МТС», Одеській обласній державній телерадіокомпанії та на ін-

ших підприємствах.  

В ОНАЗ ім. О.С. Попова також проходять підвищення кваліфікації (ста-

жування) викладачі із вищих навчальних закладів м. Одеси, України та інших 

країн. Науково-методичне забезпечення навчання працівників академії здійсню-

ється персоналом Центру, відповідальними особами інститутів та кафедр. 
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Інформацію щодо стажування професорсько-викладацького складу у 

2015 році наведено у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1  

Стажування професорсько-викладацького складу 

Найменування 
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Підвищення кваліфікації професорів 7 1 6 1 2 17 

Підвищення кваліфікації доцентів 19 3 7 12 6 47 

Підвищення кваліфікації старших  
викладачів 

10 3 3 7 3 26 

Підвищення кваліфікації викладачів 4 1 2 2 7 16 

Підвищення кваліфікації завід. лаб. 5 1 2 3 0 11 

Підвищили кваліфікацію, всього осіб 45 53 20 25 18 107 

 

5. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АКАДЕМІЇ  

1. Реклама в ЗМІ, на радіо, телебаченні та Інтернет, зовнішня реклама 

та друковані агітаційні матеріали, нові технології. 

1.1 На протязі навчального року освітня діяльність Академії висвітлюва-

лась через ЗМІ шляхом демонстрації рекламних роликів та інформаційної стріч-

ки про Академію в ефірах місцевих телеканалів Град, АРТ24, ГЛАС.  

Події організовані Академією (за її участю) освітлювалися на протязі року 

на телеканалах в ефірах місцевих телеканалів Град, ГЛАС, АРТ24 (День відкри-

тих дверей з залученням спонсорів, Ярмарок вакансій, майстер-класи, тематичні 

передачі та сюжети в новинах, перемоги студентів у конкурсах студентських 

робіт). 
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Повідомлення про заходи, що проводить Академія (набір на навчання, 

набір на підготовче відділення, запрошення на День відкритих дверей, запро-

шення на майстер-класи) звучали в ефірах радіостанцій Просто радіо, Просто 

рок, Народне радіо, Радіо Глас.   

1.2 Систематично висвітлювалась діяльність на WEB-сайті Академії та на 

сайті Приймальної комісії, створеного  для більш наочного висвітлення питань, 

пов’язаних безпосередньо зі вступом до Академії. Підготовлені оновлені мате-

ріали про навчально-наукові інститути та кафедри для сайту, постійно подава-

лася інформація в розділ новин. 

1.3 Продовжувалася робота у групах приймальної комісії у соціальних ме-

режах ВКонтакте та Однокласники, які були створені у попередні роки, через 

які здійснювалось активне консультування абітурієнтів та їх батьків за питан-

нями вступної кампанії. 

1.4 Рекламні Інтернет-матеріали Академії були розміщені на WEB-сайтах 

компаній партнерів. 

1.5 Інформація щодо Правил прийому до Академії була надана до наступних 

довідників навчальних закладів: 

– «Куда пойти учиться?» (видавництво GMM-press); 

– «Куди піти навчатись?» (видавництво Юність). 

1.6 Оновлено рекламний стенд у подвір’ї головного корпусу Академії. 

1.7 Розповсюджено 6 тис. екземплярів флаєру Академії, віддрукованих 

раніше. 

1.8 Постійно оновлявся рекламно-профорієнтаційний буклет Академії, в 

який увійшли матеріали усіх навчально-наукових інститутів Академії. Віддру-

ковано та розповсюджено близько 1 тисячі екземплярів буклету Академії. 

1.9 Для ефективної роботи приймальної комісії в частині телефонного 

зв’язку було організовано call-центр, що дозволив прийняти максимальну кіль-

кість дзвінків. Для інформування дозвонювачів в неробочі години приймальної 

комісії call-центр працював в режимі автоінформатора, через який можна було 

дізнатися про необхідні для вступу документи, терміни їх прийому за напряма-

ми та формою навчання, переваги Академії, та інше. 
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2. Профорієнтаційна робота у підприємствах 

2.1 До усіх обласних дирекцій УДППЗ «Укрпошта» було надіслано листи-

запрошення й оголошення про Правила прийому до ОНАЗ ім. О.С. Попова  

2.2 Лист-запрошення на навчання надіслано в дирекції ПАТ Укртелеком 

та КРРТ. 

3. Проведення «Днів відкритих дверей Академії» для випускників ЗОШ та 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

25 квітня 2015 р. проведено «День відкритих дверей Академії» для випус-

кників ЗОШ та випускників ВНЗ І–ІІ рівня акредитації. Під час заходів були 

проведені майстер-класи за тематикою напрямів підготовки у Академії, прове-

дено вікторини, за результатами яких найбільш кмітливі та підготовлені учас-

ники отримали цінні подарунки від партнера Академії компанії DataArt. На Дні 

відкритих дверей були запрошені випускники Академії, які виступили з вдяч-

ними словами колективу Академії за якісну підготовку та доброзичливе став-

лення.  

Спеціально для Днів відкритих дверей були записані інтерв’ю роботодав-

ців випускників Академії:  

– генерального директора cdma-оператора Інтертелеком; 

– технічного директора південного територіального управління оператора 

мобільного зв’язку МТС; 

– начальника одеської філії Українського державного центра радіочастот; 

– начальника учбового центра одеської дирекції Укрпошта; 

– керівника центру освітніх проектів компанії Luxost,  

– директора приватного підприємства з впровадження систем дистанцій-

ного моніторингу Моніторинг-плюс; 

– директора та технічного директора компанії з впровадження систем тех-

нічного захисту інформації приватного підприємства Ардо. 

Відповідальні за профорієнтацію в інститутах прийняли активну участь у 

підготовці та організували для вступників екскурсії по кафедрам Академії. 

4. Профорієнтаційна робота в загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях 

м. Одеси, м. Іллічівська та м. Южного 
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4.1 За кафедрами факультетів та інститутів рішенням Вченої ради Ака-

демії закріплені загальноосвітні школи м. Одеси. На протязі року в загальноос-

вітніх школах відповідальними на кафедрах проведена робота з агітації по всту-

пу до Академії. 

4.2 Магістри Академії під час ІТ-практики в ЗОШ м. Одеси отримали за-

вдання провести бесіди з випускниками та роздати агітаційні матеріали.  

4.3 Продовжувалася робота по створенню профільних ІТ-класів в Одесь-

ких ЗОШ сумісно з Управлінням освіти і науки Одеської області. (перелік у від-

повідального за профорієнтаційну роботу Русаловського В.Б.). 

5. Профорієнтаційна робота з Центрами зайнятості райцентрів Одесь-

кої області з випускниками ЗОШ 

5.1 Рекламно-інформаційні повідомлення (оголошення про прийом, бук-

лети) розміщені на інформаційних стендах центрів зайнятості з метою повідом-

лення  потенційних абітурієнтів про Правила прийому на денну та заочну форму 

навчання Академії. 

5.2 Рекламна інформація розміщена в терміналах профорієнтації центрів 

зайнятості в загальноосвітніх школах. 

5.3 На протязі поточного року відповідальні в інститутах та на кафедрах, 

викладачі та студенти Академії приймали участь у виїзних зустрічах з випуск-

никами 9-тих – 11-тих класів Одеської області сумісно з районними центрами 

зайнятості (Маяки, Великий Дальник, Южне, Білгород-Дністровський, Таірово).  

6. Профорієнтаційна робота в загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях 

України 

6.1 Студенти першого та другого курсів Академії отримали рекламну ін-

формацію і провели індивідуальні виступи у школах своїх регіонів під час кані-

кул з метою надання інформації про діяльність та напрями підготовки у Акаде-

мії.  

6.2 За результатами сесії студентів першого курсу Академії, відправлені 

листи-подяки директорам шкіл, які закінчили студенти-відмінники з запрошен-

ням майбутніх випускників до Академії. 
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7. Профорієнтаційна робота у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Одеси та 

України 

На протязі року проводилися зустрічі з випускниками ВНЗ І-ІІ рівня         

м. Одеси з метою повідомлення про умови вступу до Академії та інформації про 

напрями підготовки бакалаврів та магістрів у Академії. 

 

6. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

Протягом 2015 р. було проведено ряд заходів у сфері якості вищої освіти, 

спрямованих на забезпечення функціонування та підвищення дієвості системи 

управління якістю підготовки фахівців вищої освіти в ОНАЗ ім. О.С. Попова, а 

саме: 

– супровід системи управління якістю і проведення серії внутрішніх пере-

вірок діяльності структурних підрозділів академії; 

– виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014     

№ 1556-VII, зокрема статті 16 «Система забезпечення якості вищої освіти». 

Супровід системи управління якістю ОНАЗ ім. О.С. Попова здійснювався 

через постійні внутрішні аудити відповідно до вимог стандартів ДСТУ ISO 

9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги», ДСТУ 3419-96, ДСТУ ISO 

19011:2011 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і 

(або) екологічного управління». 

В межах функціонування системи управління якістю в ОНАЗ ім. О.С. По-

пова застосовувалась процедура комплексної внутрішньої оцінки діяльності 

структурних підрозділів, яка представляла собою поєднану процедуру самооці-

нки, взаємооцінювання суміжними підрозділами та внутрішнього аудиту пред-

ставниками навчального відділу академії. Вона дозволяла всебічно й об’єктивно 

оцінити результативність роботи підрозділу за різними напрямками діяльності. 

Сферами аудиту були процеси системи управління якістю Академії. Критеріями 

аудиту були: Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, ста-

ндарт ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги», документо-

вані описи процесів та методики ОНАЗ: М.07-03.4.2-01 «Контроль документів», 

М.07-03.4.2-02 «Контроль протоколів», М.07-03.8.5 – 03 «Коригувальні та запо-
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біжні дії», М.07-03.8.3 – 04 «Контроль невідповідних послуг», М.07-03.8.2 – 

05 «Внутрішній аудит» та основні Положення Академії, зокрема «Про організа-

цію освітнього процесу в ОНАЗ ім. О.С. Попова». 

У ході внутрішнього аудиту в 2015 р. в першу чергу приділялась увага 

якості та результативності роботи професорсько-викладацького складу у 2014-

2015 н.р., що знайшло відображення у звітах роботи кафедр та рейтингах викла-

дачів; відвідуваності занять студентами; проведення занять відповідно до роз-

кладу, зокрема кураторських годин, консультаційних занять та аудиторної са-

мостійної роботи викладачів зі студентами. Перевірки було проведено в наступ-

них структурних підрозділах: кафедри Волоконно-оптичних ліній зв'язку, Ви-

щої математики, Інформаційної безпеки та передачі даних, Економіки підпри-

ємства та корпоративного управління, Економічної теорії, Лінгвістичної підго-

товки, Інформаційних технологій, Моніторингу надзвичайних ситуацій та мит-

ного контролю, Комутаційних систем, Комп'ютерно-інтегрованих технологіч-

них процесів і виробництва, Мереж зв’язку, Метрології, стандартизації та сер-

тифікації, Мереж і систем поштового зв’язку, Менеджменту та маркетингу, По-

літологія, соціологія та соціальні комунікації, Телебачення та радіомовлення, 

Теорії електричних кіл та електроживлення, Теорії електричного зв’язку ім. А.Г. 

Зюко, Технічної електродинаміки та систем радіозв’язку, Телекомунікаційних 

систем, Управління проектами та системного аналізу, Фізика оптичного зв’язку, 

Фізичного виховання, Філософії та історії України. 

У межах плану заходів щодо адаптації студентів 1-го курсу до навчання в 

ОНАЗ ім.. О.С. Попова протягом року на постійній засаді проходили перевірки 

додаткових занять на кафедрах: Вищої математики, Інформаційних технологій 

та Фізики оптичного зв’язку. 

Відповідно вимог, що висуваються сьогодні чинним законодавством, 

споживачами освітніх послуг, громадськими організаціями та освітнім співто-

вариством, в академії було продовжено реалізацію «Програми забезпечення 

якості вищої освіти в ОНАЗ ім. О.С. Попова», засновану на застосуванні управ-

лінського впливу через задіяння функції мотивації, як сукупності рушійних сил, 

що стимулюють усіх учасників освітнього процесу в ОНАЗ ім. О.С. Попова і 
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кожного окремо до активної діяльності та організації й забезпечення на по-

стійній основі звітування та контролю за результатами виконання певних акти-

вних дій. 

Ця «Програма» передбачала ряд напрямів відповідно вимог Закону Украї-

ни «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (стаття 16 «Система забезпе-

чення якості вищої освіти»), а саме: 

– удосконалення системи забезпечення та моніторингу якості вищої 

освіти; 

– удосконалення системи оцінювання якості здобувачів вищої освіти; 

– удосконалення системи оцінювання якості науково-педагогічних пра-

цівників ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

– підвищення рівня організації освітнього процесу в ОНАЗ ім. О.С. По-

пова; 

– підвищення рівня присутності ОНАЗ ім. О.С. Попова в суспільстві. 

В межах «Програми», протягом 2015 року було продовжено роботи по: 

– запровадженню системи електронного документообігу «DIRECTUM» 

між структурними підрозділами академії; 

– запровадженню електронних навчально-методичних комплексів за всі-

ма дисциплінами освітніх програм, за якими академія здійснює підготовку, для 

супроводження самостійної роботи студентів; 

– наповненню бази даних анотацій наукових праць працівників ОНАЗ ім. 

О.С. Попова трьома мовами (укр., англ., рос.) на сторінці «Бібліотека» офіцій-

ного сайту академії; 

– запровадженню ефективної системи запобігання та виявлення академі-

чного плагіату у наукових працях працівників і здобувачів вищої освіти в ОНАЗ 

ім. О.С. Попова. 

Накопичений досвід Академії щодо забезпечення, контролю та управління 

якістю, зокрема відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001, було 

представлено у наукових виданнях працівників академії, зокрема за участі  ау-

дитора з сертифікації систем управління якістю державної Системи сертифікації 

УкрСЕПРО к.х.н. Глухової О.І. та директора Департаменту технічного регулю-
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вання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Віткіна Л.М. 

(Станкевич І.В. Адаптація систем управління якістю освітніх організацій до 

контекстних змін нової версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015 / І.В. Ста-

нкевич, Л.М. Віткін, О.І. Глухова // Механізм регулювання економіки: міжнаро-

дний науковий журнал. – Суми: Сумський державний університет, ПНП «Центр 

економічних досліджень», СОГО «Академія підприємництва і менеджменту 

України» та ВТД «Університетська книга». – № 2 – 2015. – С. 103 – 111). 

У межах І етапу ініціативної науково-дослідної роботи кафедри менедж-

менту та маркетингу «Удосконалення управління навчально-виробничою діяль-

ністю освітніх організацій на основі підвищення якості вищої освіти»,  ОНАЗ 

ім. О.С. Попова у грудні 2015 р. було проведено соціологічне опитування із ви-

значення вагомості впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на якість вищої 

освіти. В опитуванні прийняли участь здобувачі вищої освіти, представники 

вищих навчальних закладів України, представники бізнесу та інші. Результати 

опитування мають практичну цінність для подальшого визначення критеріїв та 

показників оцінювання якості вищої освіти та будуть представлені у заключно-

му звіті з ІНДР і оприлюднені у наукових виданнях України. 

 

7. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РОБОТА 

Наукова діяльність Академії спрямована на: 

– виконання на замовлення підприємств, установ та організацій 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень за пріоритетними 

напрямами, розроблення і створення нової техніки та інноваційних технологій; 

– вирішення наукових і науково-технічних проблем розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій на інноваційних засадах розвитку 

України; 

– організацію співпраці з академічними та галузевими науковими 

організаціями з метою спільного вирішення важливих науково-технічних 

завдань; 
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– маркетингове, інформаційне та патентно-ліцензійне забезпечення 

наукової діяльності, захист авторських прав та інтелектуальної власності, 

стандартизацію і метрологічне забезпечення науково-технічної продукції; 

– організацію інформаційно-рекламної діяльності вчених Академії, 

випуск монографій і журналів, збірників наукових праць, організацію 

симпозіумів, науково-технічних та науково-практичних конференцій, виставок, 

семінарів тощо; 

– забезпечення виходу на світовий ринок науково-технічної продукції, 

участі у виконанні міжнародних науково-технічних програм та проектів; 

– управління та розвиток інноваційної діяльності та трансфер технологій; 

– створення інноваційних технологій навчання. 

В 2015 році, згідно Указу Президента України  №686/2015 «Про 

присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 

року», Васіліу Євгену Вікторовичу, Гранатурову Володимиру 

Михайловичу, Каптуру Вадиму Анатолійовичу, Ложковському Анатолію 

Григоровичу та Тіхонову Віктору Івановичу присуджено Державну премію 

України в галузі науки і техніки за роботу "Технологічні, організаційні та 

регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та 

наступних поколінь". 

За результатами участі у Шостій Міжнародній виставці «Сучасні заклади 

освіти - 2015» ОНАЗ ім. О.С. Попова отримала такі грамоти та відзнаки:  

– Гран-Прі в номінації «Лідер міжнародної діяльності»; 

– Золоту медаль в номінації «Інноваційні технології виявлення, 

навчання та підтримки розвитку обдарованих дітей та молоді»; 

– Диплом за творчу працю з підвищення якості національної освіти; 

– Сертифікат якості наукових публікацій. 

За результатами участі у Сьомому Міжнародному форумі «Інноватика в 

сучасній освіті» ОНАЗ ім. О.С. Попова отримала такі грамоти та відзнаки: 

– Почесну нагороду за результатами участі у Національному 

виставковому конкурсі «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» у 
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номінації «Електронний освітній ресурс» за комплекс електронних засобів, 

ресурсів та технологій в освітній практиці академії; 

– директор Навчально-наукового інституту дистанційного та заочного 

навчання ОНАЗ ім. О.С. Попова Русаловський Віктор Борисович нагороджений 

Почесним дипломом лауреата за комплекс електронних засобів, ресурсів та 

технологій в освітній практиці академії у Національному виставковому конкурсі 

«Видатні науково-практичні досягнення в освіті» у номінації «Електронний 

освітній ресурс»; 

– Відзнаку «Лауреат конкурсу І ступеня у Міжнародному форумі 2015 

«Інноватика в сучасній освіті»; 

– Диплом лауреата конкурсу І ступеня у номінації «Інновації у 

створенні системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти»; 

– Диплом за активне впровадження інноваційних технологій у процес 

навчання і виховання. 

Усього в 2015 році по госпрозрахунковій тематиці виконувалось 26 угод, 

у тому числі вперше 2 роботи виконувалися за рахунок коштів загального фон-

ду державного бюджету за результатами участі у Конкурсі з відбору проектів 

наукових досліджень і розробок Міністерства освіти і науки України (загальний 

обсяг фінансування на 2015 рік – 188,2 тис. грн): “Радіаційні ефекти в напівпро-

відникових датчиках”, наукова секція 3 «Загальна фізика» та “Дослідження та 

розроблення перспективних телекомунікаційних технологій передавання в ме-

режах наступного покоління”, наукова секція 5 “Електроніка, радіотехніка та 

телекомунікації”. Серед основних замовників наукових досліджень у 2015 році 

(спеціальний фонд): ПАТ «Укртелеком», УДППЗ «Укрпошта», ТОВ “Промбуд-

сервіс”,  КП «Одеські інженерні мережі», науково-дослідні інститути системи 

НАН України та інші організації, що працюють в сфері ІКТ. 

Серед найвагоміших фундаментальних та прикладних досліджень, що за-

вершені у 2015 році за рахунок спеціального фонду можна зазначити:  

1. “Розробка підходів до криптографічного захисту інформації в мережах 

із змінним розміром мережної адреси”. Замовник: Інститут телекомунікацій і 

глобального інформаційного простору НАН України. 
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В межах роботи проведено комплексні дослідження з метою розробки 

концептуальних принципів захисту інформації для технології ЕХ, а саме механі-

змів захисту інформації логічного рівня: криптографічних методів захисту ін-

формації (симетричних/асиметричних та блочних/потокових шифрів, гешуван-

ня, принципів розподілу секрету та ключів). 

Запропоновано в основу принципів захисту інформації для технології ЕХ 

використовувати ідею одноразового блокнота, яка реалізується на основі шифру 

Вернама. Проаналізовано переваги і недоліки цього шифру. Для підвищення 

криптостійкості шифру Вернама запропоновано використовувати ключі з послі-

довностей, що формуються на основі динамічного хаосу. Розроблено методи 

формування певдовипадкових послідовностей на основі динамічного хаосу, а 

також дана оцінка випадковості розподілу чисел за допомогою відповідного 

статистичного аналізу. Запропоновано використовувати геш-функції із вставка-

ми для гарантування цілісності та автентичності повідомлень. 

2. “Розробка проекту корпоративного стандарту Товариства “Приймання 

та технічна експлуатація мереж широкосмугового радіодоступу стандарту IEEE 

802,11. Правила”. Замовник: ПАТ “Укртелеком”. 

Розроблено проект (першу редакцію) корпоративного стандарту Товарис-

тва “Приймання та технічна експлуатація мереж широкосмугового радіодоступу 

стандарту IEEE 802.11. Правила”. 

Цей стандарт встановлює вимоги до правил приймання та технічної екс-

плуатація мереж широкосмугового радіодоступу стандарту IEEE 802.11 

ПАТ «Укртелеком». 

3. “Техніко-економічна оцінка доцільності використання рішень виробни-

ків Motorola Solutions і Hytera для будівництва мереж зв’язку (різного призна-

чення та масштабу), що працюють в стандарті DMR (Tier II та Tier III) двох рі-

шень MOTOTRBO і Hytera”. Замовник: ТОВ “АТЗТ Нові технології”. 

Наведено аналіз наявної інформації щодо обладнання виробників 

Motorola Solutions і Hytera, що працює в стандарті DMR (Tier II та Tier III).  

Проведено оцінку обладнання виробників Motorola Solutions і Hytera, що 

працює в стандарті DMR (Tier II та Tier III), щодо відповідності мети Асоціації 



 24 

DMR щодо зростання ринку DMR. Розроблено критерії для порівняння рі-

шень виробників Motorola Solutions і Hytera для будівництва мереж зв’язку, що 

працюють в стандарті DMR, та проведено порівняльний аналіз рішень виробни-

ків Motorola Solutions і Hytera для будівництва мереж зв’язку, що працюють в 

стандарті DMR (Tier II та Tier III). 

Розроблено економічну модель порівняння рішень виробників Motorola 

Solutions і Hytera для будівництва мереж зв’язку, що працюють в стандарті 

DMR (Tier II та Tier III). 

Здійснено порівняння рішень виробників Motorola Solutions і Hytera для 

будівництва та нарощування мереж зв’язку, що працюють в стандарті DMR 

(Tier II та Tier III), по економічним параметрам. 

За 2015 рік було виконано 18 науково-дослідних робіт на кафедрах у ме-

жах робочого часу викладачів. Одержано 18 охоронних документів (патентів та 

авторських свідоцтв) та подано 7 заявок. В 2015 році вперше було проведено 

конкурс серед ініціативних науково-дослідних робіт. За результатами конкурсу 

1 місце виборола кафедра телебачення та радіомовлення за роботу «Досліджен-

ня та розвиток методів передавання каналами зв’язку і відтворення аудіовізуа-

льної інформації», 2 місце – кафедра волоконно-оптичних ліній зв’язку за робо-

ту «Методи і пристрої підвищення ефективності роботи ліній передачі» та 3 мі-

сце – кафедра комутаційних систем за роботу «Моделі самоподібного трафіку 

мультисервісних мереж зв’язку». 

В Академії працюють три спеціалізовані вчені ради з захисту докторських 

і кандидатських дисертацій. Загальна кількість дисертацій, захищених в спеціа-

лізованих вчених радах, що відкрито при академії у 2015 році становить 3 док-

торських та 12 кандидатських  дисертацій.  

Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України та на виконання 

Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2015-2017 ро-

ки Академію призначено базовим закладом з проведення II туру Всеукраїнсько-

го конкурсу студентських наукових робіт з технічних наук, спеціальності «Те-

лекомунікації». Відповідно до результатів конкурсу студенти ОНАЗ ім. О.С. 
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Попова посіли: І місце – Константинов М.В.; ІІ місце – Бородін В.Д.;  ІІІміс-

це – Самусь Н.С. та Ромащенко В.В.  

Академію також призначено базовим закладом з проведення II етапу Все-

української студентської олімпіади з напряму «Телекомунікації» та спеціально-

стей «Телекомунікаційні системи та мережі», «Інформаційні мережі зв’язку» у 

2014-2016 році. 2015 рік приніс перемогу (I місце) в Олімпіаді студенту 5-го ку-

рсу Руденко О.О. 

У 2015 році проект студентської команди ОНАЗ ім. О.С. Попова 

“Greenhouse”  (Створення системи, що дозволяє проводити моніторинг і конт-

роль показань навколишнього середовища з метою автоматизації фермерського 

праці) посів I місце в межах навчального форуму для програмістів “Хакатон”. 

У Національному фіналі IT-Universe Міжнародної студентської олімпіади 

з інформаційних технологій студент Академії Федоренко Ю.Ю. зайняв 3 місце у  

конкурсі «Адміністрування Linux». 

ОНАЗ ім. О.С. Попова має статус члена Сектора розвитку Міжнародного 

союзу електрозв'язку та активно співпрацює із цією та іншими міжнародними 

організаціями. 

Серед основних стратегічних пріоритетів співпраці ОНАЗ з МСЕ слід від-

значити залучення іноземних інвестицій та грантів (у тому числі індивідуаль-

них) на проведення перспективних досліджень, покращення внутрішньодержав-

ного та міжнародного іміджу, а також отримання додаткових коштів від комер-

ціалізації переваг, що надає членство у Секторах МСЕ. 

Серед основних досягнень 2015 року в напрямку наукового та науково-

технічного співробітництва із закордонними організаціями слід зазначити такі: 

1. В рамках реалізації регіональної ініціативи МСЕ зі створення міждер-

жавного центру з захисту дітей в мережі Інтернет, що була затверджена на Все-

світній конференції з розвитку електрозв'язку (Дубай, 2014) ОНАЗ ім. О.С. По-

пова за підтримки Бюро розвитку МСЕ створила “Мультимедійний навчальний 

дистанційний курс безпечного користування ресурсами мережі Інтернет”.  Да-

ний Курс ставить собі за мету демонстрацію основних загроз мережі Інтернет, а 

також основних способів їх уникнути. Структурно Курс складається з трьох рі-
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внів: Базовий (для дітей дошкольного і молодшого школьного віку); Середній 

(для дітей 5-9 класів); Продвинутий (для старшекласніків, студентів, батьків, 

вчителів тощо). З грудня 2015 року Курс доступний в мережі Інтернет за адре-

сою https://onlinesafety.info.  Крім того, для більш зручного використання Курсу 

в загальноосвітніх навчальних закладах, було розроблено его офлайн-версію на 

DVD-дисках. 

2. В період з 23 по 25 вересня 2015 року було проведено Регіональний се-

мінар для країн СНД “Організаційний і технічний розвиток електрозв'язку / 

ІКТ”, який було організовано Міжнародним союзом електрозв'язку спільно 

ОНАЗ ім. О.С. Попова. В роботі семінару прийняли участь більше 80 представ-

ників, які представляли 9 країн: Гонконг, Ісламську Республіку Афганістан, Ки-

ргизьку Республіку, Королівство Бельгія, Республіку Казахстан, Республіку 

Молдову, Російську Федерацію, Сполучені Штати Америки та Україну. 

3. 2 грудня 2015 року в м. Одеса та 10 грудня 2015 року в м. Бішкек (Кир-

гизька Республіка) було проведено Навчальний семінар Міжнародного союзу 

електрозв'язку для керівників загальноосвітніх навчальних закладів “Безпечний 

Інтернет: ключові аспекти та сучасні тенденції”. В роботі семінару прийняли 

участь 76 директорів шкіл м. Одеса та 93 директори шкіл м. Бішкек, а також 

представники районних відділів освіти. 

4. 18-21 серпня 2015 року та 3-6 листопада 2015 року проведено семінар 

Центру Професійної Майстерності Міжнародного союзу електрозв'язку для кра-

їн СНД “Новітні та перспективні технології цифрового телебачення та спорід-

нених відеододатків”. 

5. Представники Академії приймали участь у керівництві Дослідницьких 

комісій відразу двох Секторів МСЕ: МСЕ-R, Гофайзен О.В. (віце-голова ДК-6) 

та МСЕ-D, Каптур В.А. (віце-голова ДК-1, доповідач з Питання 1/1). 

6. Міжнародний союз електрозв'язку за підтримки Одеської національної 

академії зв'язку ім. О.С. Попова створив на базі двох шкіл Одеської області су-

часні Інтернет-центри. Створені Інтернет-центри оснащені найсучаснішим ком-

п'ютерним та мультимедійним обладнанням загальною вартістю 16 тис. долла-

рів США. 
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7. В межах грантової науково-технічної допомоги Міжнародний союз 

електрозв'язку надав Академії надсучасну систему відеоконферецзв’язку 

Polycom загальною вартістю 10 тис. доларів США. 

Відносно підготовки науково-педагогічних кадрів, то у 2015 році показ-

ники прийому і випуску до аспірантури і докторантури представлені у табл. 7.1 

 

Таблиця 7.1  

Підготовка науково-педагогічних кадрів у 2015 році 

  Аспірантура Докторантура 

без відриву від виробництва 7 – 
Прийом 

з відривом від виробництва 14 2 

без відриву від виробництва 10 – 
Випуск 

з відривом від виробництва 11 2 

 

8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ОСВІТНІЙ СФЕРІ 
 

8.1 Навчання іноземних громадян  

У 2015/2016 н.р.   в ОНАЗ (станом на 16.11.2015 р.) навчається 404 інозе-

мних громадянина (у 2014/2015 н.р. навчалось – 433; у 2013/2014 н.р. -  480 сту-

дентів, у 2012/2013 н.р. - 428 студентів) з 20 країн: у тому числі  на ПВ – 29 осіб 

( у 2014/2015 р.р. - 26 осiб ; у 2013/2014 н.р. - 55 осіб, 2012/2013 н.р. – 74 особи), 

за базовими напрямами – 364 особи (125 – денна форма+239 заочна форма) з 

яких 9 навчаються за рахунок Держзамовлення на підставі міжнародних держа-

вних угод ( у 2014/2015 н.р. - 396 осіб,  у 2013/2014 н.р. - 416 осіб, у 2012/2013 – 

349 осіб), в аспірантурі –  11 осіб (у 2014/2015 - 11  осіб; у 2013/2014 н.р. - 9 

осіб, у 2012/2013 – 5 осіб) .  

За країнами походження іноземні студенти ОНАЗ розподіляються наступ-

ним чином: Азербайджан -301 особи, Алжир – 2 особи, Ангола – 9 осіб,  

В’єтнам – 1 особа, Еквадор – 1 особа, Ірак – 9 осіб, Казахстан – 3 особи, Каме-

рун – 2 особи, Китай – 22 особи,  Конго – 12 осіб, Конго ДР – 1 особа,  Марокко 

– 1 особа, Молдова – 5 осіб, Нігерія – 3 особи, Південна Корея – 1 особа,  Сирія 

– 1 особа, Таджикистан –  5 осіб, Туніс – 1 особа, Туркменістан – 19 осіб,  Узбе-

кистан – 3 особи, Швеція  - 2 особи (усього – 404). 
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У 2015 р. дипломи бакалаврів ( в тому числі 2 з відзнакою) отримали   

53 іноземних громадянина ( у 2014/2015 - 47; у 2013/2014 р. – 38); дипломи ма-

гістрів - 11 іноземних громадян ( у 2014/2015 н.р. - 17  іноземних громадян; у 

2013/2014 н. р.  - 7)., а також було видано 25 свідоцтво про завершення ПВ.   

 

8.2 Міжнародні угоди про співробітництво  

На даний момент Академія має 65 міжнародних  угод про співробітницт-

во, з  яких  5 угод було укладено у 2015 р. : з Університетом св. Кирила та Ме-

фодія (Македонія), з Технологічним інститутом Нью-Джерсі (США),  з Універ-

ситет Анхальт (Німеччина) – 2 угоди (про реалізацію проекту «Подвійні дипло-

ми для бакалаврів за напрямом «Еlectrical and Computing Engineering» та Прото-

кол про розвиток співробітництва на 2015/2016 н.р,  з компанією NOKIA. 

 

8.3 Сумісні проекти з зарубіжними партнерами 

У 2015 р. на базі ОНАЗ  реалізовувались такі сумісні міжнародні проекти: 

1. Сумісний проект з інститутом германістики Віденського   університету 

(Австрія) – викладання німецької мови як іноземної студентам Академії практи-

кантами з Віденського університету (Австрія).   Фінансування повністю за ра-

хунок австрійської сторони. У 2015  р. (з лютого по червень) – німецьку мову 

студентам ОНАЗ викладав стажист Віденського університету  Живорад Жуйо-

вич, а вересня 2015 р. по лютий 2016 р. – викладала стажист Віденьського уні-

верситету  Юдит Дюрнбергер. 

2. Сумісний проект з компанією «СISCO Systems» (США) : 

Cертифікаційний центр компанії «СISCO Systems» (для навчання та сертифіка-

ція знань студентів для роботи на обладнанні фірми «СISCO Systems»);                                                 

3. Сумісний проект з компанію Reichle&de Massari (Швейцарія):  Серти-

фікаційний центр фірми Reichle&de Massari (навчання та сертифікація знань 

студентів за напрямом «Структуровані кабельні мережі»);                                                        

4. Сумісний проект «EduNet»  з компанію «Phoenix Contact» (Німеччина» - 

створення спеціалізованої лабораторії для студентів ОНАЗ з експлуатації перс-

пективних уніфікованих засобів автоматизації технологічних процесів і мере-
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жаних технологій  на підставі обладнання, яке було отримано безкоштовно 

від вищезазначеної компанії. 

5. Сумісний проект з Університетом Анхальт (Німеччина) “Подвійні дип-

ломи” для студентів ОНАЗ (бакалаври за напрямом «Electrical and Comрuting 

Engineering” та магістри за спеціальністю «Communication and Embedded 

Systems»).   

 6. Проект за підтримки МСЕ у рамках Регіональної Ініціатіви (РІ) «Ство-

рення центу по захисту дитини у онлайновому середовищі для регіону СНД».     

7. Проект за підтримки МСЕ: створення Центру професійної майстерності 

за напрямами «Стратегія та регулювання» та «Цифрове мовлення». 

 8. Проект за підтримки МСЕ: створення на базі двох шкіл Одеської обла-

сті сучасні Інтернет-центрів. Створені Інтернет-центри оснащені найсучасні-

шим комп'ютерним та мультимедійним обладнанням. Завдяки цьому, починаю-

чи з майбутнього навчального року, ці школи зможуть суттєво підвищити рі-

вень технічного забезпечення освітнього процесу. 

 

8.4 Навчання студентів ОНАЗ у закордонних ВНЗ за програмою “Подвій-

ні дипломи” 

Протягом 2015 р. студенти-представники ОНАЗ проходили навчання за-

кордонних ВНЗ, а саме: 

• В Університеті Анхальт (Німеччина) з 1 жовтня 2014 р. до 28 лютого 

2015 р. навчалися 8 магістрів навчально-наукового інституту інфокомунікацій 

та програмної інженерії ОНАЗ (Тирський М., Ткаченко В., Мазур А., Максимов 

С., Макогон А., Карюхіна В., Кірова В., Яровенко Є., Затірко Б.). Навчання від-

бувалося за рахунок стипендій (300 Євро на місяць), виділених закордонним 

ВНЗ або за власні кошти. 

• У 2015 н.р. відбувся захист магістерських робіт, 2-х учасників даного 

проекту Рябоконя О., Рапчинської З. та Хотяна О.   

• Магістерська робота Киркова А. (учасника вищезгаданої програми, яку 

він захистив у грудні 2014 р.) була  відзначена навесні 2015 р. першою премію у 
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конкурсі магістерських проектів від Науково-технічного товариства Рослау 

(Німеччина) як найкреатівніша та найіновативніша.    

• В Університеті Анхальт (Німеччина) з 1 жовтня 2015 р. до 28 лютого 

2016 р. навчатимуться 6 магістрів навчально-наукового інституту інфокомуні-

кацій та програмної інженерії ОНАЗ (Суглобов О., Левченко А., Новохацький 

Д., Котельнікова Н., Мороз Ю., Сизов Д.). Навчання відбувається за рахунок 

стипендій (300 Євро на місяць), виділених закордонним ВНЗ або за власні кош-

ти. Після успішного закінчення  навчання студенти, окрім дипломів магістрів 

ОНАЗ, отримують також дипломи магістрів Університету Анхальт. 

• 4 студенти ННІ ІКтаПІ  (Неугодніков Л.С. , Кургузов А., Тимощук В. та 

Макаренко А.) у 2014/2015 н.р.  навчалися у Вроцлавському політехнічному 

університеті (Польща) в рамках програми «Польський Ерасмус»; 

• 1 студент ННІ ІКтаПІ  (Пасісніченко І.) с 01.09.2014 по 01.07.2015 на-

вчався у Харбінському інженерному університеті (Китай). 

• 1 студентка, магістр ННІ ІЛта ПІ (Буй Катерина) отримала стипендію 

від Державного комітету КНР у справах стипендій для іноземних студентів на 

2015/2016 н.р.(лист МОН від.02.11.2015 р. № 7-17-946-15) для навчання в Уні-

верситету  пошти і телекомунікацій м. Чунцин (КНР) . 

 Усього у закордонних ВНЗ навчалося 20 представників ОНАЗ.  

 

8.5 Студентська практика за кордоном 

У березні 2015 р. 15 студентів ОНАЗ-представників ННІ інфокомунікацій 

та програмної інженерії , а також ННІ радіо, телебачення та інформаційної без-

пеки  у супроводі у викладача (Василенко О.А.) протягом 2-х тижнів проходили 

студентську практику за фахом підготовки на базі німецького ВНЗ-партнера 

Університета прикладних наук Анхальт. Фінансування даного заходу у обсязі 

8800 Євро було надано з боку ДААД – Німецької академічної служби обмінів. 

Під час практики студенти відвідували теоретичні та прктичні заняття за фахом 

підготовки, ознайомились з кількома телекомунікаційними фірмами та підпри-

ємствами, а також відвідали виставку СеВІТ-2015. 
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8.6 Участь у Міжнародних студентських Олімпіадах  

У національному етапі Міжнародної студентської Олімпіади «ІТ-Universe 

2015» за спеціальністю «Админістрування Linux» 3 місце посів студент 4 курсу 

ННІ Інфокомунікацій та програмної інженерії ОНАЗ ім. О.С. Попова Федоренко 

Юрій Юрійович. 

 

8.7 Читання лекцій іноземними викладачами для студентів ОНАЗ 

1. У лютому 2015 р. перед студентами та викладачами ОНАЗ з лекцією 

виступив завідувач кафедри мереж зв’язку університету Ланкастер (Велика 

Британія), представник компанії «RINICOM LTD», проф. Гарегін Маркарян з 

доповіддю про науково-дослідні проекти, які розробляються на кафедрі. Компа-

нія «RINICOM LTD» надала у 2015 р. згідно з укладеною з ОНАЗ угодою, сти-

пендію у розмірі 1200 доларів аспірантці кафедри МтаМ Височанській О.М. за 

досягнуті результати у наукових дослідженнях. 

2. З 30.07 по 04.08.2015 р. ОНАЗ відвідав Eдуард Сіменс, професор Уні-

верситету Анхальт з метою читання лекцій перед студентами та викладачами 

ОНАЗ та узгодження навчальних планів за програмою «Подвійні дипломи» для 

бакалаврів. Під час його візиту було також  обговорено та затверджено Прото-

кол про розвиток співпраці між Університетом Анхальт та ОНАЗ на 2015-2016 

роки.       

 

8.8 Сумісні публікації з представниками зарубіжних ВНЗ 

На кафедрі волоконно-оптичних ліній зв’язку ведеться робота з написання 

сумісного підручника у співавторстві з професором Вищої школи телекомуні-

кацій м. Лейпціг (Німеччина) Фолькмаром Брюкнером.  Опублікування підруч-

ника планується у 2016 р.   

 

8.9 Проходження навчальної практики представниками європейських  

ВНЗ в Академії 

У 2015  р. (з лютого по червень) на кафедрі лінгвістичної підготовки про-

ходив практику за напрямом «Методика викладання німецькох мови як інозем-

ної» практикант Віденського університету (інститут германістики)  Живорад 
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Жуйович, а вересня 2015 р. по лютий 2016 р. – проходить практикантка Ві-

денського університету (інститут германістики) – Юдит Дюрнбергер.  

 

8.10. Проекти, подані  у 2015 р. на отримання закордонних грантів 

1. У 2015 н.р. грант на реалізацію проекту «Східні партнерства» отримав 

німецький ВНЗ-партнер - Університет прикладних наук Анхальт. Учасниками 

даного проекту є, окрім вищезазначеного університету,  ОНАЗ ім. О.С.Попова 

та Університет Св. Кирила та Мефодія м. Скоп’є (Македонія). Проект триватиме 

3 роки (2016-2017-2018), фінансується з боку ДААД – Німецької академічної 

служби обмінів (10 000 Євро)  і передбачає розвиток освітньо-наукового парт-

нерства між вищезазначеними ВНЗ. 

2. У жовтні 2015 р. з боку ОНАЗ підготовлено та подано заявку до  ДААД 

– Німецької академічної служби  на отримання гранту для реалізації навчально-

наукової поїздки до Німеччини у березні 2016 року групи студентів ОНАЗ (15 

осіб) у супроводі 1 викладача.  

3. Сумісний проект з Університетом Анхальт на отримання гранту на нау-

кові дослідження  від компанії VOLKSWAGEN. 

 

9. ВИХОВНА РОБОТА 

9.1 Виховна робота у гуртожитках, результати чергувань оперативної 

групи порядку 

Відділом соціально-психологічної та виховної роботи (далі СП і ВР) було 

організовано наступні заходи: 

1. Збір звітів координаторів з ВР щодо виховної роботи за 2014/15 н.р. та 

збір планів з виховної роботи за 2015/16 н.р.; 

2. Перевірки санітарного стану гуртожитків та дотримання студентами 

вимог Положення про студентський гуртожиток ОНАЗ ім. О.С. Попова курато-

рами груп та координаторами з виховної роботи інститутів (щотижня); 

3. Збір інформації у кураторів та координаторів з виховної роботи щодо 

перевірок гуртожитків (щотижня).  

4. Вечірні перевірки санітарного стану гуртожитків та дотримання студен-

тами вимог Положення про студентський гуртожиток ОНАЗ ім. О.С. Попова, 



 33 

Кодексу етики студента ОНАЗ ім. О.С. Попова та наказу «Про заборону па-

ління в Академії» від 01.12.05 р. № 01-05-176 оперативною групою порядку за 

участі викладачів, які проживають у гуртожитках. 

5. Щомісячне проведення суботників в гуртожитках Академії (8 суботни-

ків). 

На підставі звітів оперативної групи порядку за порушення вимог Поло-

ження про студентський гуртожиток ОНАЗ ім. О.С. Попова, Кодексу етики сту-

дента ОНАЗ ім. О.С. Попова та наказу «Про заборону паління в Академії» від 

01.12.05 р. № 01-05-176 (п.7) 45 студентам було оголошено догану. 

За порушення пункту 3.8 Положення про студентський гуртожиток ОНАЗ 

ім. О.С. Попова (розпиття алкоголю, перебування у гуртожитку у нетверезому 

стані) 2 студентів виселено з гуртожитку Академії, а ще 13 студентам оголоше-

но догану.  

Догану за паління у приміщенні гуртожитку або на території Академії 

отримав 22 студент. 

 

Фізичне виховання та пропаганда здорового способу життя 

Для забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів викладача-

ми кафедри фізичного виховання з урахуванням спортивних інтересів молоді, їх 

стану здоров’я, фізичної та рухової (технічної) підготовленості та спортивної 

кваліфікації організовувались спортивні секції. За звітний період їх відвідали 

близько 300 студентів.  

Викладачами 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.).  

Для поліпшення методів викладання фізичного виховання в академії 

зв’язку проводяться різноманітні семінари. 

29 травня 2015 року в ОНАЗ ім. О.С. Попова пройшов Обласний методич-

ний семінар серед фахівців з фізичного виховання та спорту на тему: «Роль фі-
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зичного виховання та спорту у формуванні соціально-активної молоді в су-

часній Україні».  

 На заході були висвітлені соціально значимі проблеми, а саме: 

• виховання у учнів середніх шкіл та студентів активної позиції щодо 

оздоровчих фізичних вправ; 

• вдосконалення системи відбору у дитячо-юнацькі спортивні школи; 

• корекція навчально-виховного процесу фізичного виховання у вищих на-

вчальних закладах у напрямі вільного вибору студентами видів рухової акти-

вності; 

• поліпшення функціонального стану організму учнів та студентів через 

заняття футболом та застосування футболу на заняттях з фізичного вихован-

ня та фізичної реабілітації у ВНЗ та ін. 

24 червня 2015р. в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова 

відбувся семінар підвищення кваліфікації викладачів фізичного виховання ВНЗ, 

тренерів з футболу та керівників спортивних секцій «Сучасні тенденції викла-

дання футболу». 

На Семінарі були висвітлені такі важливі питання як: 

- «Проблеми дитячо-юнацького футболу»; 

 - «Тенденції розвитку сучасного футболу за підсумками ЧС-2014»; 

- «Класифікація тактичних дій у атаці та обороні – індивідуальних, групо-

вих»; 

 - «Умови неефективного керування командою»; 

- «Умови ефективного контролю м’яча». 

За звітний період в Академії проведено наступні спортивні змагання: 

- турнір з волейболу, присвячений пам’яті тренера та викладача кафедри 

фізичного виховання ОНАЗ ім. О.С. Попова Т.О. Вакуленко- 31 січня 2015 року; 

- змагання з баскетболу на першість академії серед першокурсників 

ОНАЗ - 24 березня 2015 року; 

- турнір з шахів на першість ОНАЗ ім. О.С. Попова - 15 квітня 2015 року;  

- змагання з шахів на першість ОНАЗ ім. О.С. Попова серед першокурс-

ників - 23 квітня 2015 року; 
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- змагання з настільного тенісу на першість академії серед студентів 

перших курсів - 28 квітня 2015 року; 

- змагання з гирьового спорту на першість Академії серед студентів усіх 

курсів - 27 травня 2015 року; 

- змагання з легкої атлетики на першість Академії серед студентів усіх 

курсів - 9 червня 2015 року; 

- легкоатлетичний шоу-забіг "Вгору по Потьомкінських" - 12 вересня 

2015 року; 

- турнір з міні-футболу серед команд ОНАЗ ім. О.С. Попова, присвяче-

ний Дню фізичної культури і спорту, в рамках святкування Тижня масового фу-

тболу УЄФА в Україні - 7 і 9 вересня 2015 року!  

- відбулась першість з бадмінтону серед першокурсників - 17 вересня 

2015; 

- естафетного бігу на першість академії серед студентів перших курсів - 

27 вересня 2013 року; 

- змагання з баскетболу на першість академії - вересень 2015 року.  

- змагання з волейболу на першість ОНАЗ ім. О.С. Попова серед студен-

тів першого курсу - 08 жовтня 2015 року; 

- першість з силового двоєборства в ОНАЗ ім. О. С. Попова серед першо-

курсників присвячена Дню Захисника Вітчизни - 13 жовтня 2015 року; 

Наші студенти-спортсмени виборюють медалі та переможні місця не ли-

ше на академічних а й на державних та міжнародних спортивних змаганнях. 

Так, у 2015 році зв’язківці вибороли наступні нагороди: 

- 1 місце і золоту медаль у міжнародному чемпіонаті з пауерліфтингу 

«International fest UPA», який організовала Українська Асоціація пауерліфтингу 

(UPA), отримав студент ННІ НІС Мангул Дмитро 17 травня 2015 року. Також 

Дмитро посів 2 місце на Чемпіонаті України з кікбоксингу федерація ВАКО- 10 

травня 2015 року. 

- Чемпіоном України з бадмінтону став студент ННІ РТ та ІБ Сафронов 

Євген який виборов першість в Чемпіонаті України з бадмінтону серед команд 

вищої ліги  18 - 21 вересня 2015 року. 
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- З 27 вересня по 4 жовтня 2015 року в місті Риза (Німеччина), пройшов 

11-й Чемпіонат Європи серед юніорів зі спортивної акробатики. Студент Ака-

демії зв'язку - Владислав Остапенко став тричі "бронзовим" призером Чемпіона-

ту Європи серед юніорів зі спортивної акробатики! 

- Перше місце в відкритому чемпіонаті з дзюдо серед молоді, у ваговій ка-

тегорії до 66 кг, який відбувся у вересні 2015 року в Одесі виборов студент Оде-

ської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова, інституту ННІ ІК та ІП Га-

рінов Олександр. 

Протягом року в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова 

проводилась профілактично-просвітницька робота щодо запобігання та профі-

лактики поширення серед студентської молоді різноманітних захворювань та 

вживання алкогольних напоїв.  

За участі лікарів КУ «ЦПМСП» № 12, міської громадської організації 

«Твереза Одеса», Всеукраїнської жіночої громадської організації «Проект Ке-

шер», Всеукраїнської коаліції репродуктивного здоров'я та планування сім'ї, ак-

тивістів студентської організації «Гілель Одеса» для студентів ОНАЗ було про-

ведено наступні заходи:  

- лекція «Маловідомі факти про широко відомі напої. Механізми руйну-

вання особистості під впливом алкоголю» - 16 квітня 2015 року; 

- акція «ЗдОрово жити здорОвим» в рамках Всеукраїнського тижня пла-

нування сім'ї в ході якої  усі бажаючі отримували від фахівців інформацію про 

методи ранньої діагностики онкологічних захворювань репродуктивної сфери, 

навчилися методиці самообстеження грудей на муляжі, отримували календарі з 

методами профілактики та діагностики для різних вікових груп та інші матеріа-

ли з різних аспектів репродуктивного здоров'я. - 14 травня 2015 року; 

- «День гігієнічних знань» - круглий стіл для студентів першого курсу на 

якому обговорювались такі теми як: «Важливість медоглядів», «Туберкульоз і 

його профілактика», «ГРВІ» і «Секрети красивої посмішки» - 10 вересень 2015 

року;  

- лекція по профілактиці та ранній діагностиці онкозахворювань «Збережи 

здоров'я грудей» - 26 жовтня 2015 року; 
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- лекція присвячена питанням донорства та загальноміська акція «Здай 

кров - врятуй життя» - 27 жовтня по 7 листопада 2015 року. 

Культурно-масова робота  

Розвитку культурної самореалізації студентів сприяла робота різноманіт-

них самодіяльних колективів; а саме: шоу-група Центра гуманітарної освіти та 

розвитку, різноманітні хореографічні й вокальні колективи.  

Центром гуманітарної освіти та розвитку спільно з відділом соціально-

психологічної та виховної роботи протягом року було організовано та проведе-

но 12 культурно-масових заходів: 

- Урочистий концерт до Міжнародного жіночого дня  з символічною на-

звою «Чого хочуть жінки» - 6 березня 2015 року; 

- У День сміху зв’язківці влаштували кіно-вечір в Актовій залі для всіх 

бажаючих - 1 квітня 2015 року; 

- Конкурс краси та інтелекту “Зірка Академії - 2014”, (постановочне шоу 

із різноманітною стилістикою) - 24 квітня 2015 року; 

- Урочиста церемонія вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій вій-

ні 1939-1945 рр.. та музична композиція – 8 травня 2015 р.; 

-  День народження Навчально-наукового інституту Інфокомунікацій та 

програмної інженерії ОНАЗ ім. О.С. Попова - 22 травня 2015 року; 

- Звітний концерт студентської творчості на якому були представлені 

найкращі номери, які демонстрували зв’язківці за навчальний рік - 12 червня 

2015 року; 

- День знань (посвячення першокурсників у студенти) – 31 серпня 2015 р.; 

- Урочисте відкриття 2015/16 навчального року в «Університеті третього 

віку» - 2 жовтня 2015 року; 

- Грандіозний концерт з нагоди 95-тої річниці з дня заснування  

ОНАЗ ім. О.С. Попова на вулиці Дерибасівській "З любов'ю до Одеси!" -  

23 вересня 2015 року; 

-  «Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова - 95!» - конце-

ртна програма до визначного ювілею - 25 вересня 2015 року;  
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- Вокально-танцювальна битва серед студентів молодших курсів ОНАЗ  

ім. О.С. Попова - 5 листопада 2015 року. 

- Урочисте зібрання та концерт до Дня працівників радіо, телебачення та 

зв’язку і Дня студента (концертна програма) - 19 листопада 2015 року; 

- Фестиваль талантів серед першокурсників «СтудЗима» - 01 грудня 2015 

року; 

- Урочисте вручення дипломів бакалаврам, спеціалістам та магістрам – 

протягом 2015 навчального року; 

- Зустрічі випускників Академії різних років відбуваються протягом року. 

Самодіяльні художні колективи Академії протягом року приймали участь 

у загальноміських та загальноукраїнських масових художньо-естетичних захо-

дах (конкурс «Студентська весна», “Зірка країни - 2015”, «Леді досконалість 

2015», «GLOBAL DANCE FEST» та ін.).  

25 березня 2015 року студенти ОНАЗ ім. О.С. Попова гідно представили 

Академію на міжвузівському гала-концерті студентської творчості «Студентсь-

ка весна - 2015». Студенти Академії стали абсолютними переможцями у 2 номі-

націях: "вокал-соло" та "масова хореографія".  

У номінації "вокал-соло" ОНАЗ представляла студентка 2 курсу ННІ Про-

блем інформаційного суспільства Ірина Чащина. 

У номінації «масова хореографія» 1 місце Академії приніс збірний студе-

нтський колектив «Tripple seven». 

Почесне 3 місце посів чоловічий вокальний колектив «Не случайные свя-

зи» у складі: Волков Олексій, Ковальов Костянтин - студенти ННІ ПІС, Павлю-

ченков Дмитро - студент ННІ РТ та ІБ, Мішньов Андрій - студент  ННІ ІК та ПІ. 

15 березня 2015 року в концертному залі Beit Grand (м. Одеса) пройшов 

фінал VI Всеукраїнського вокально-танцювального конкурсу «ЗІРКА КРАЇНИ 

2015». Фіналісткою та переможницею конкурсу в номінації «Соло-хореографія» 

стала студентка 3 курсу ННІ Економіки та менеджменту ОНАЗ ім. О.С. Попова 

-  Книш Ірина. 

3 червня 2015 року студентки ОНАЗ ім. О.С. Попова блискуче представили 

Академію на міжвузівському конкурсі краси «Леді досконалість 2015». У кон-
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курсі прийняли участь 8 студенток із 6 ВНЗів м. Одеси. Одеську національну 

академію зв’язку ім. О.С. Попова представляли Віце-зірки Академії 2014 року - 

Зелінська Анастасія - студентка ННІ Інфокомунікацій та програмної інженерії 

та Настасійчук Кристина-Карина - студентка ННІ Проблем інформаційного сус-

пільства. 

Програма конкурсу складалась з наступних етапів: 

• візитка учасниць; 

• хореографічний номер; 

• тематичний вихід у гавайському стилі; 

• конкурс талантів; 

• вихід у вечірніх сукнях. 

За рішенням журі студентки Академії були відмічені високими балами та 

нагороджені у номінаціях «Леді подіум» – Зелінська Анастасія та «Леді елеган-

тність» – Настасійчук Кристина-Карина. 

Одну з головних нагород – номінація «II Віце-леді Досконалість 2015» здо-

була Настасійчук Кристина-Карина. 

Студенти Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова прийняли 

участь у всеукраїнському танцювальному фестивалі «GLOBAL DANCE FEST» 

який пройшов в травні 2015 року у м. Київ. Академія зв’язку була представлена 

хореографічним номером колективу «Cadence» та сольним виступом Ірини 

Книш. 

За оцінками журі наші студенти завоювали наступні місця: 

«Cadence» – 3 призове місце у категорії «Contemporary Adults Small Group 

Rising», 

Ірина Книш – 5 місце у категорії  «Contemporary Adults Solo Rising». 

Найбільш масштабним, яскравим та захоплюючим заходом у 2015 році бу-

ло святкування 95-річниці з Дня заснування Одеської національної академії 

зв’язку ім. О.С. Попова. 

Святкування розпочалось 23 вересня 2015 року грандіозним концертом «З 

любов’ю до Одеси!» на вулиці Дерибасівській. 
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Студенти та випускники ОНАЗ ім. О.С. Попова підготували феєричну 

програму «NON STOP». На концерті були присутні співробітники, студенти та 

випускники академії зв’язку, а також одесити та гості міста які не змогли зали-

шитися байдужими. 

Концертна програма розпочалася із запального танцю колективу «Tripple 

Seven».Продовжилося свято виступом ректора ОНАЗ ім. О.С. Попова – Петра 

Петровича Воробієнка, який привітав усіх присутніх зі святом та побажав здо-

ров’я, щастя, натхнення і не зупинятися на досягнутому! 

На концерті панувала позитивна атмосфера, запальна музика та чудові піс-

ні. Адже творча та енергійна студентська молодь, серед яких виступали такі ві-

домі колективи як «Cadence», «Неслучайные связи», «My own motivation», 

«Elias», «ОНАЗ для Вас» а також талановиті вокалісти: Школа Ірина, Сичов 

Сергій, Чащіна Ірина, Вікторія Міщенко, Марина Делі, Яковенко Анастасія, Бу-

яновська Анна, Ландакана Аумиш, Орхан Анварлі підготувала велике святкове 

шоу! 

Не залишили байдужою публіку і юні артисти. Так концерт «З любов’ю до 

Одеси!» прикрасили діти співробітників ННІ Економіки та менеджменту. Усім 

глядачам запам’ятались виступи учениці школи №56 – Рачковської Діани. 

Чарівна атмосфера концерту настільки захопила серця глядачів, що вони не 

хотіли відпускати наших артистів, які неодноразово виступали на біс!  

25 вересня 2015 року ОНАЗ продовжила святкувати свою річницю. 

В цей особливий день і концертна програма була особливою, тому що на 

сцені виступали викладачі академії. Слід зазначити, що тематика концерту була 

пронизана історією ОНАЗ та нашого міста від самих витоків і по сьогоднішній 

день. 

Концерт сповнений емоцій лишив приємний присмак свята для кожного, 

хто був на ньому присутній. Можна сміливо сказати, що ювілей пройшов на 

«Ура!», адже гостей розважали найкращі співаки з професорсько-викладацького 

складу Академії: професор Гранотуров В.М. («Белой акации гроздья душис-

тые»), професор Орлов В.М. («Вся Одесса!»), професор Буріменко Ю. І. 

(«Мишка одессит»), професор Бондаренко О.В. ("В землянке"), професор Захар-
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ченко Л.А., доцент Гапанович Я.В. («Надежда»), доцент Станкевич І.В. («По-

желание друзьям»), доцент Аветисян К.П., доцент Сакун А.О., викладач Куль-

чицька М.К. («Червона рута»), Попова Л.Г. («Київський вальс»). 

Не менш вишуканим святом став и традиційний конкурс краси та інтелек-

ту «Зірка Академії - 2015»! 

24 квітня 2015 року конкурс краси зібрав 10 сильних, сміливих і талано-

витих дівчат з усіх інститутів ОНАЗ ім. О.С. Попова, які не побоялися вийти на 

сцену і заявити про себе! Актова зала Академії була настільки заповнена, що 

глядачі стояли аби побачити феєричний виступ конкурсанток та найкращі твор-

чі номери зв’язківців (активістів Центру гуманітарної освіти та розвитку та 

Профкому студентів) . 

Відкривав конкурс «Зірка Академії - 2015» ректор ОНАЗ ім. О.С. Попова - 

Петро Петрович Воробієнко з побажаннями удачі учасницям конкурсу та влас-

ним яскравим танцем у парі з Денісовою А.О. 

Незмінною метою конкурсу краси та інтелекту в Академії зв’язку - є вибір 

з усіх учасниць найвинахідливішої, яка вміє себе подати, зі смаком одягтися, 

станцювати і заспівати - ту, якій буде присвоєно високий титул «Зірка Академії 

- 2015 »! 

За результатами всіх чотирьох конкурсів, студентка 2 курсу ННІ РТ та ІБ - 

Склярук Анастасія, набрала найбільшу кількість балів, стала абсолютною фаво-

риткою журі та отримала право носити високий титул та корону «Зірка Академії 

- 2015»! 

12 червня 2015 року студентський актив Академії традиційно завершив 

навчальний рік звітним концертом студентської творчості! 

На святковому заході були представлені найкращі номери, які зв’язківці 

демонстрували у стінах рідної Академії, з якими перемагали на різних конкур-

сах та шоу у 2014-2015 навчальному році. 

Цього року у концертній програмі прийняли участь й гості Академії. Учні 

Одеської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернат № 97 для дітей зі 

зниженим слухом І-ІІ ст. підготували для всіх присутніх неймовірно гарні номе-

ри.  
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Цьогорічний звітній концерт відрізнився від попередніх тим, що став 

благодійним. Волонтерський рух ОНАЗ ім. О.С. Попова за підтримки Профкому 

студентів зумів втілити в реальність одне з бажань учнів школи-інтернат, пода-

рувавши їм портативну аудіо систему, про яку вони так мріяли! 

Співробітники Центру і працюючі при ньому художні колективи протягом 

усього навчального року подають постійну консультативну та організаційну до-

помогу факультетам та інститутам Академії у проведенні Днів інститутів, вру-

чення дипломів магістрам та спеціалістам, Днів відкритих дверей, у проведенні 

Міжміських конференцій, семінарів, а також у проведенні ювілейних зустрічей 

випускників ОНАЗ. 

Національно-патріотичне виховання 

З метою національно-патріотичного виховання в ОНАЗ протягом навча-

льного року проводились заходи з нагоди відзначення: 

- Дня Державного Прапору України, 

- Дня соборності України, 

- Дня ветерана та Міжнародного дня громадян похилого віку,  

- Дня української мови та писемності,  

- Дня Збройних Сил України,  

- Дня звільнення Одеси від фашистських загарбників, 

- Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, 

- Дня конституції України, 

- Дня незалежності України. 

 З нагоди відзначення зазначених свят, інститутами та структурними під-

розділами Академії були проведені тематичні книжкові виставки та літературні 

експозиції, кураторські години, святкові композиції. 

- З 22 по 30 січня 2015 року в загальній читальній залі бібліотеки Одеської 

національної академії зв’язку ім. О.С. Попова пройшла тематична виставка 

«День соборності України: в єдності дій та соборності душ», присвячена до дня 

Соборності України; 
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- 13 травня 2015 року Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. 

Попова провела спортивне свято, присвячене Дню перемоги турнір з міні-

футболу, у якому приймали участь студенти та викладачі Академії; 

- З 29 по 30 жовтня 2015 року в Академії зв’язку відзначали 25-ту річницю 

Студентської революції на граніті. З нагоди пам’ятної дати співробітники біблі-

отеки ОНАЗ ім. О.С. Попова організували виставку під назвою: «Студентська 

революція на граніті». Спільно з виставкою була проведена також просвітниць-

ка лекція, метою якої було донести до студентів знання щодо важливої ролі цієї 

події у становленні незалежності України. 

- 5 листопада 2015 року в актовій залі Одеської національної академії 

зв’язку ім. О.С. Попова відбулася зустріч студентів з українськими літераторами 

серед яких - український поет та громадський діяч Шовкошитний Володимир 

Федорович. 

- 2 жовтня 2015 року в Актовій залі ОНАЗ відбулось урочисте відкриття 

2015/16 навчального року в «Університеті третього віку» під девізом «Діалог 

поколінь»! Адже одним із завдань проекту «Університеті третього віку» є обмін 

досвідом та взаємне збагачення поколінь через навчальні, соціальні та культурні 

програми. Ця подія широко освітлювалася засобами масової інформації. 

- 4 грудня 2015 року в Спортивній залі Академії зв'язку відбулося свято 

присвячене Дню Збройних Сил України! 

 

Інтелектуально-духовне та естетичне виховання 

З метою естетичного виховання студентів дирекціями інститутів, коорди-

наторами з виховної роботи та кураторами груп проводилися екскурсії по ви-

значним місцям міста, його музеям, виставкам і храмам. 

Проведено 5 екскурсій до Музею ОНАЗ для студентів, учнів ЗОШ, учас-

ників конференцій, випускників різних років навчання. За 2015 рік Музей відві-

дало 130 чоловік, за увесь період – близько 1500 чоловік. 

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова та первинна проф-

спілкова організація студентів організували поїздку групи активістів, спортсме-
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нів та студентів ОНАЗ із високими досягненнями у навчанні з 31 травня по 1 

червня 2015 року до одного із самих славетних міст України - Львова. 

Також протягом року були організовані подорожі до Умані, Києва, Карпат 

та ін. 

Екологічне виховання 

З метою еко-виховання, відповідального ставлення зв’язківців до довкіл-

ля, благоустрою та правильного поводження з відходами, щомісяця студенти 

під керівництвом комендантів гуртожитків, завідуючої господарством та коор-

динаторів з виховної роботи проводять суботники з метою прибирання гурто-

житків та прилеглої до них території. Протягом звітного періоду проведено 8 

суботників. 

7 та 14 листопада 2015 року студенти ОНАЗ ім. О. С. Попова спільно з 

Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради взяли участь у 

суботнику, який проходив у дендропарку «Перемога». В ході заходу студенти та 

викладачі прибирали паркову зону від опалого листя та пластику, а також виса-

дили нові дерева. 

25 квітня 2015 року наші студенти прийняли участь у п’ятій щорічній все-

українській соціально-екологічної акції «Зробимо Україну чистою». Всеукраїн-

ська громадська організація «Зробимо Україну чистою» являється представни-

ком в Україні загальносвітового руху «Lets do it, world» , що об’єднує 10 міль-

йонів людей в понад 100 державах, які щорічно в обраний день виходять на 

прибирання своєї країни. ОНАЗ ім. О.С.Попова організувала студентів для при-

бирання прилеглих території п’яти гуртожитків Академії  

Так зв’язківці роблять свій внесок в підтримку екологічної ситуації в 

Україні.  

Робота з профкомом студентів та  

органами студентського самоврядування 

16 червня 2015 року відбулася щорічна звітно-виборна конференція Сту-

дентського самоврядування Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. По-

пова, на якій були присутні делегати серед студентів I-IV курсів усіх інститутів 

академії, старостат гуртожитків, а також представники адміністрації та профко-
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му студентів. У ході конференції були переглянуті основні напрямки діяльно-

сті студентського самоврядування, обрані нові члени Студентської Ради, за-

тверджено план роботи на рік та обрана символіка Студентської Ради. 

Студентське самоврядування академії, діє на підставі «Положення про 

студентське самоврядування в ОНАЗ ім. А.С. Попова » від 14.05.2013 

До складу студентського самоврядування ОНАЗ ім. О.С. Попова входить 

87 студентів, з яких 30 студентів являються представниками ради гуртожитків, 

57 у складі академічних груп. 

Студентська рада ОНАЗ ім. О.С. Попова є представницьким органом сту-

дентів, всіх інститутів Академії.  

Основним завданням роботи Студентського самоврядування є організація 

різноманітних видів діяльності студентської молоді в освітній установі і прове-

дення різних справ і заходів, що сприяють розвитку особистості, формуванню 

громадянськості й патріотизму студентства, реалізації його соціальних і трудо-

вих ініціатив. 

Напрямки діяльності Студентського самоврядування: 

 допомога і підтримка в навчанні, професійному самовизначенні і 

соціального захисту членів Студентського самоврядування; 

 формування традицій Одеської національної академії зв'язку ім. О. 

С. Попова; 

 організація і проведення наукових і культурних конференцій, фес-

тивалів, семінарів, навчальних курсів, виставок та інших громадських заходів, 

що сприяють розвитку особистісних якостей і творчого потенціалу студентів; 

 підготовка і навчання студентського активу; 

 вивчення потреб і запитів молоді Одеської національної академії 

зв'язку  

ім О. С. Попова  та проведення соціологічних опитувань, круглих столів, семі-

нарів; 

 проведення спортивних та інших заходів, що сприяють розвитку 

спорту та фізичного виховання молоді Одеської національної академії зв'язку ім 

О. С. Попова; 
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 розвиток волонтерського руху. 

За 2015 рік відбулося 14 засідань Студради, на яких були ініційовані і 

схвалені різні заходи для молоді, реалізовані як з ініціативи Студради, так і за 

підтримки адміністрації академії. 

З метою посилення виховної та соціально-психологічної роботи, а також 

установлення контролю за роботою органів Студентського самоврядування, си-

стематично проводяться збори з членами студрад гуртожитків. Постійно ведеть-

ся моніторинг комунально-побутових проблем, приймаються рішення щодо по-

кращення умов проживання. За ініціативи Студентського самоврядування, в 

приміщеннях гуртожитків були облаштовані спеціальні навчальні кімнати для 

студентів, що проживають у гуртожитках. Організоване проведення суботників 

в гуртожитках, та на прилеглих територіях.  

Традиційно, за підтримки Профспілки студентів, за звітний період були 

організовані ознайомчі подорожі до Умані та Львова. У 2015 році, за ініціативи 

Профспілки студентів, понад 70 студентів отримали пільгові путівки на оздоро-

влення в Карпатах взимку. Найактивніші студенти мають можливість оздорови-

тись на базі відпочинку Академії «Електрон» влітку. 

Окрім того, за останній період, збільшилась активність молоді щодо орга-

нізації та проведення культурно-масових заходів. Про це свідчить регулярне 

проведення флеш-мобів, квестів, чемпіонатів з Що? Де? Коли?, організація фото 

и відео конкурсів, тематичних вечорів, присвячених професійним та державним 

святам. Одними з найпопулярніших заходів серед студентів слід вважати: «Тан-

цювальна битву», фестиваль талантів першокурсників «Студентська зима», 

«Зірка Академії», силові змагання, «Олімпійські ігри ОНАЗ». 

Органи Студентського самоврядування та Профком студентів активно 

співпрацюють з громадськими організаціями, такими як молодіжна організація 

«Лайт» та молодіжна єврейська організація «Гілель», разом з якою члени студе-

нтського самоврядування прийняли участь у VIІ міському проекті «Місяці доб-

рих справ», який тривав в період з березня по квітень 2015р. 

За підтримки Студентського Самоврядування активізувався волонтерсь-

кий рух академії, був організований волонтерський штаб. В рамках цього руху 
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була проведена Перша та Друга Благодійні Hand-made виставки, Благодійний 

аукціон побачень та великий благодійний концерт, а зібрані кошти та речі були 

передані в дитячі будинки. Основною метою організацій благодійних акцій, яв-

ляється виховання традицій робити безкорисливі добрі справи. Мета студентсь-

кого самоврядування - створити можливість для реалізації будь-яких волонтер-

ських ініціатив та прилучати громадськість до вирішення найважливіших про-

блем суспільства. 

В цілому проведена робота студентського самоврядування за звітний пе-

ріод дала позитивний відгук, студенти стали більш активним в обговоренні пи-

тань, які стосуються навчання, тали більше перейматися загальними проблема-

ми. Отже студентське самоврядування в ОНАЗ ім. О.С. Попова має дієві перед-

умови для свого подальшого розвитку. 

 

10. ОХОРОНА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

В академії протягом 2015 р. надзвичайних ситуацій не сталося. Організо-

вана та проводиться робота по реалізації головного завдання Міністерства осві-

ти і науки України на 2015 р. – бути готовими до проведення ефективних захо-

дів для захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників при вини-

кненні надзвичайних ситуації техногенного, природного характеру, можливих 

терористичних актів на особливий період. 

Стан цивільного захисту в Академії розглянутий на засіданні ректорату. 

Наказом від 02.02.2015 року №01-05-17 затверджений “План заходів щодо без-

пеки життєдіяльності студентів навчально-виховного процесу в період надзви-

чайних ситуацій на 2015 рік”. На виконання розпорядження КМУ №48-р в ака-

демії 18.02.2015 р. проведений навчально-методичний збір керівного складу, 

посадових осіб і спеціалістів з питань цивільного захисту, розроблені плани на 

особливий період.  

Уточнений план дій органів управління, сил і структурних підрозділів 

академії в режимі підвищеної готовності, надзвичайного стану. 
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Проводилась робота щодо забезпечення пожежної безпеки. Проведена 

комплексна перевірка протипожежного стану гуртожитків. Протипожежні рука-

ва та вогнегасники пройшли щорічну перевірку. 

Готовність системи зв’язку та оповіщення ЦЗ перевіряється відповідно до 

діючих графіків. 

Продовжується робота про підготовку загону невоєнізованих формувань. 

Командир ланки розвідки та спостереження, керівник рятувальної групи прой-

шли навчання на Обласних та районних курсах Цивільного захисту. 

Завершена технічна інвентаризація захисної споруди, розташованої по 

вул. Старопортофранківська, 71а, обліковий №57121, інвентаризаційна справа 

за №5.20.48. 

Передбачено в бюджеті Академії на 2015 р. необхідні кошти для облад-

нання ПРУ по вул. Старопортофранківська, 71а за вимогами “Інструкції” щодо 

утримання захисної споруди.  

Складений план евакуації співробітників і студентів в підвальні примі-

щення об’єктів академії. План роботи евакокомісії та інших евакоорганів – уз-

годженні. 

 Розроблено та затверджено Положення «Про постійну комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій». 

Підготовка постійного складу працівників академії за тематикою цивіль-

ної оборони організована у відповідності з Положенням.  

За Типовою програмою та плану основних заходів в академії проведено 

20.05.2015 р. командно-об’єктове тренування з керівниками підрозділів з циві-

льного захисту. Навчальні програми нормативних дисциплін “Безпека життєді-

яльності” та “Цивільний захист” відповідно Кодексу ЦЗ виконані. 

Розроблена та затверджена і розіслана в усі підрозділи академії Пам’ятка 

черговому академії до дій в надзвичайних ситуаціях та взаємодії з органами 

Державної влади, правоохоронної структури.  

Проведений Всеукраїнський тиждень з нагоди Дня пам’яті загиблих Чор-

нобильців. 
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План основних заходів підготовки цивільного захисту академії за 2015 

ріку виконано. 

Відносно питань безпеки життєдіяльності, то:  

- розроблено та затверджено План заходів, щодо реалізації Стратегії під-

вищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2015 року;  

- виданий наказ «Про проведення тижня безпеки дорожнього руху», з ме-

тою підвищення інформованості учасників навчально-виховного процесу про 

негативні наслідки дорожньо-транспортних пригод та стимулювання дій, спря-

мованих на усунення основних факторів ризику дорожньо-транспортного трав-

матизму, проведено тиждень безпеки дорожнього руху з 9 по 13 листопада 2015 

року.  

Координаторами з виховної роботи навчально-наукових інститутів прове-

денні:  

- виховні години з питань безпеки дорожнього руху та безпечної поведін-

ки на вулицях та дорогах на тему: «Виконання правил дорожнього руху – 

обов’язок кожного громадянина» з метою підвищення поінформованості студе-

нтів про негативні наслідки дорожньо-транспортних пригод; 

- профілактичні бесіди з питань дотримання Правил безпеки на залізнич-

ному транспорті.  

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від                    

8 листопада 2007 р. № 980 «Про затвердження плану першочергових заходів з 

профілактики травматизму невиробничого характеру», надаємо звіт щодо стану 

виконання Плану першочергових заходів з профілактики травматизму невироб-

ничого характеру: 

- для всіх студентів Академії інструктажі з безпеки життєдіяльності та 

охорони праці перед проведенням лабораторних, практичних робіт, різних видів 

практик, екскурсій перед початком канікул з подальшою фіксацією цих інструк-

тажів у відповідних журналах;  

- виданий наказ «Про порядок проведення навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці та електробезпеки». Службою охорони праці проведено 

навчання та перевірка знань законів, нормативних актів з питань охорони праці 
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профілактики травматизму радіаційної безпеки, виробничої санітарії, безпеки 

дорожнього руху, поводження в надзвичайних ситуаціях, електробезпеки, по-

жежної безпеки  у осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних 

підрозділах; 

- для всіх спеціальностей розроблені навчально-методичні матеріали, пре-

зентації з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, надання першої ме-

дичної допомоги у разі виникнення нещасних випадків, профілактики невироб-

ничого травматизму; 

- щорічно відповідно плану заходів, серед студентів у кожній дипломній 

роботі обов’язково розробляється розділ охорони праці, де розглядаються пи-

тання з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та охорони праці.                   

 

 

Ректор         П.П. Воробієнко 


