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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ 
Нормативно-правовою базою діяльності академії є Конституція України, 

Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-

технічну діяльність»,    Постанови Кабінету Міністрів України, інші норматив-

но-правові акти Кабінету Міністрів України, рішення Колегії МОН України, 

Концептуальні засади розвитку академії на 2013-2018 роки, план роботи академії 

на 2015/16 та 2016/17 роки. 

Підготовка фахівців у 2016 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 України 

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); 

– організація та проведення у тісному зв’язку з навчальним процесом фу-

ндаментальних, пошукових, прикладних наукових досліджень і дослідно-

конструкторських робіт, а також виробництво продукції за науковими розробка-

ми; 

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

во налагоджування співробітництва з зарубіжними ВНЗ, підприємствами тощо, 

участь представників Академії у конференціях та інших заходах за кордоном) 

 Здобувачі вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшо-

го спеціаліста та спеціаліста, які вступали на навчання в 2016 році навчалися ві-

дповідно до певних освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-

професійних програм та навчальних планів, які були чинними на дату вступу. 

У 2016/2017 навчальному році введені в дію тимчасові навчальні плани 

для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

 

 



  

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

Попова  

Таблиця 2.1  

№ 

з/п 
Показники діяльності 

Кількісні параметри 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма  

навчання 

1 

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 

     - магістр (осіб) 319 220 

2 

Кількість студентів у т.ч. за формами навчання: 1933 1568 

    - денна (очна) (осіб) 1933 - 

   - заочна, дистанційна (осіб) - 1568 

3 Кількість навчальних груп (одиниць) 107 77 

4 

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців (одиниць) у т.ч. за освітньо-

кваліфікаційними рівнями: 

45 32 

   - молодший спеціаліст 9 4 

   - бакалавр  9 8 

   - спеціаліст  13 11 

   - магістр  14 9 

5 
Кількість кафедр (одиниць) 26 

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 

9 

Кількість науково-педагогічних працівників 387 

Серед них: 

− докторів наук, професорів, осіб / % 

− кандидатів наук, доцентів, осіб / % 

 

40/10% 

152/40% 

 

Нові навчальні плани першого  (бакалаврського)  та другого (магістерсь-

кого) рівнів вищої освіти формувалися у встановлені Ректором Академії терміни 

відповідно до вимог чинного Закону України «Про вищу освіту». 



  

Враховуючи те, що норми Закону України «Про вищу освіту» щодо зме-

ншення обсягу одного кредиту ЄКТС до 30 годин, а максимального навантажен-

ня науково-педагогічних працівників до 600 годин, в Академії проведені насту-

пні заходи: 

- навчальне навантаження навчальних планів (2016р.) приведено до норм 

закону; 

- здійснюється постійний моніторинг навчальних планів щодо обмеження 

кількості навчальних дисциплін (обов’язкових та вибіркових) до 12-14-ти на рік 

та, відповідно, до 6-7 на семестр; 

- в Академії прийнято рішення щодо поступового зменшення навчального 

навантаження науково-педагогічних працівників з 900 до 600 годин, без внесен-

ня змін до штатної чисельності кафедр: 

2015/2016 навчальний рік – 670-680 годин; 

з 2016/2017 навчального року – 600 годин. 

  З набуття чинності нового Закону України «Про вищу освіту» почався 

новий етап реформування системи вищої освіти в ОНАЗ ім. О.С. Попова у від-

повідності із цим законом в Академії використовувались самостійність, незале-

жність керівництва Академії у прийнятті рішень стосовно: 

- розвитку академічних свобод; 

- організації освітнього процесу; 

- наукових досліджень; 

- внутрішнього управління; 

- економічної та іншої діяльності. 

На протязі 2016 року в Академії були розроблені освітні програми різних 

спеціальностей за бакалаврським, магістерським рівнями освіти. У зв’язку із 

тим, що серед вимог до освітньої програми поряд з обсягом кредитів ЄКТС, вве-

дено перелік компетентностей випускника та нормативний зміст підготовки здо-

бувачів вищої освіти сформульований у термінах результатів навчання. 

В Академія продовжувала керуватись парадигмою освіти, яка вимагає то-

го, щоб: 

- принцип орієнтації освітніх програм на особистість студента. 

- принцип актуальності знань. 

- принцип формування необхідних компетенцій. 

В 2016 році Академія стала створювати свої нові можливості, а саме: 

- позиціонування кожної освітньої програми на національному та світово-

му ринку праці; 

- врахування потреб ринку праці, наукових традицій, методів та технологій 

навчання; 

- зняття обмежень в питаннях організації освітнього процесу. 



  

Розробленням освітніх програм Академія продовжила вирішувати насту-

пні проблеми: 

- реального запровадження компетентного підхіду в освітньому процесі. 

- забезпечення зрозумілості і порівнянності результатів навчання, набутих 

компетентностей і кваліфікацій, ступенів і в такий спосіб створення надійної ос-

нови для європейської і світової інтеграції. 

- розвинення культури академічної автономії і творчості Академії як запо-

руки стійкого саморозвитку. 

- сприяння запровадженню в освітню теорію і практику сучасних понять, 

концепцій, принципів і підходів. 

- досягнення гнучкості, оперативності в реагуванні на різноманітні потре-

би здобувачів і користувачів вищої освіти. 

- підвищення відповідальності за створену та працюючу внутрішню сис-

тему забезпечення якості освітніх програм і кваліфікацій та їх реалізацій, що до-

дають національної і міжнародної репутації власної вищої школи Академії. 

З 1 вересня 2016 року в Академії підготовка першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти здійснюється за всіма спеціальнос-

тями Переліку – 2015 (8 спеціальностей з 6 галузей знань). 

В навчально-наукових інститутах ОНАЗ ім. О.С. Попова широко викорис-

товується досвід роботи науково-педагогічних працівників Академії ( за останні 

три роки) під час розробки галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ) з викорис-

танням компетентного підходу. 

Процес створення кожної освітньої програми організовується шляхом су-

місної праці керівництва Академії, працівників навчального відділу, директорів 

ННІ, вчених рад ННІ. 

Відповідальність за повноту та своєчасність розробки освітньої програми 

покладається на директора ННІ зі спеціальності, а освітньої програми зі спеціа-

лізації – на завідувача відповідальної випускової кафедри. 

Директор ННІ забезпечує повноту врахування та взаємозв’язок структур-

них компонентів програми зі спеціальності, які розробляються за рекомендація-

ми Методичної ради Академії. 

Базою для визначення компетентностей та результатів навчання в нових 

освітніх програмах  були компоненти освітніх програм (програми навчальних 

дисциплін, програми практик) існуючі навчальні плани. При необхідності в осві-

тніх програмах були внесені зміни після обговорення та узгодження з відповід-

ними освітніми структурами Академії ( ННІ, кафедра). 

За звітний період в Академії підготовлено більше 50 навчальних планів зі 

спеціальностей та спеціалізацій за різними рівнями освітньої діяльності. При 

цьому вимоги до навчального плану, його структури та змісту заключалися у на-

ступному: 



  

- навчальний план є нормативним документом Академії, який визначає 

зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності 

або спеціалізації; 

- навчальні плани складаються окремо для кожної спеціальності або спеці-

алізації відповідного рівня вищої освіти за кожною формою (денна, заочна) у 

тому числі навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі скороченим 

терміном 2 роки для денної форми навчання та 3 роки для заочної форми на-

вчання, на основі ступені молодшого бакалавра для студентів України, а також 

студентів іноземних громадян; 

- навчальний план складається на підставі освітньо-професійної (освітньо-

наукової) програми, які діють як тимчасові до виходу стандартів вищої освіти; 

- на перехідний період усі навчальні плани  забезпечують підготовку зі 

спеціальностей та спеціалізацій, які затверджені Актом переліку спеціальностей 

за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та ліцензійного обсягу ОНАЗ 

ім. О.С. Попова; 

- навчальні плани ухвалювалися вченими радами ННІ, узгоджувалися з 

начальником навчального відділу та проректором з навчальної роботи,а потім  

затверджувались ректором. 

Протягом звітного періоду в академії успішно функціонували різні струк-

турні 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; 

Інтеграції ОНАЗ у світовий освітній простір реалізується через: 

- 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;  



  

 Структурними підрозділами реалізації програм загальнодержавного 

характеру є: 

- Центр з проектування систем та мереж зв`язку; 

- 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; 

- Навчально-виробничий центр підвищення кваліфікації, працевлашту-

вання та виробничої практики. 

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 дисер-

тацій; 

- науково-навчально-виробничі лабораторії. 

- три навчально-науково-виробничі центри (ННВЦ) (у містах Київ, Львів, 

Вінниця), які здійснюють освітню діяльність в межах ліцензійного обсягу за за-

очною та дистанційною формами навчання з метою надання студентам можли-

вості навчатись безпосередньо на місцях їх роботи та проживання, проходження 

студентами ефективної виробничої та переддипломної практики, з метою єдиних 

вимог 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: 



  

- Київський ННВЦ – на базі Державного навчального закладу "Київсь-

кий професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" та     

Київського коледжу зв’язку; 

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

кацій; 

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

В 2016 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 робо-

там із контролем термінів їх виконання при використанні діалогу  між студентом 

і викладачем по електронній пошті, проведенням консультацій по навчальним 

дисциплінам з використанням сервісу Skype і IP-телефонії). 

Напрацьовані засоби розробки навчальних матеріалів з комп’ютерною під-

тримкою 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 

викладачів. Для сайту матеріали створили такі кафедри: ВОЛЗ, ІТ, ТЕЗ, ТКС, 

КІТ П і В, ФОЗ, ІБ та ПД; 

4. організовано навчальну діяльность 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 2016/2017 навчальний рік.   

У  2016 р. продовжувались роботи з провадження дистанційного наванта-

ження.  

У повному обсязі по всім дисциплінам бакалаврату впроваджена кейс – 

технологія у всіх навчально-наукових виробничих центрах у містах Київ, 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 

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 диста-

нційного навчання надає можливість визначити напрямки, які у подальшому по-

требують 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 студе-

нтів; 

- розробка схеми нормування праці викладачів та студентів. 

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 фу-

ндаментальні і спеціальні, гуманітарні, теоретичні, прикладні, загальні і вузько-

профільні дисципліни. В навчальних планах враховувалась структурно-логічна 

послідовність дисциплін, що вивчались. Робочі програми навчальних дисциплін 

були складені на основі типових навчальних програм. Вони розглядалися на за-

сіданнях кафедр та затверджувалися у встановленому порядку. Робочі навчальні 

програми дисциплін містять виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, 



  

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

та засоби поточного і підсумкового контролю. Зміст програм навчальних дисци-

плін і, відповідно, зміст підготовки відповідають державним вимогам і стандар-

там, 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. 

 

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

Практична підготовка студентів в Академії у 2016 р. проводилась відпові-

дно до: 

- Положення про проведення виробничої практики студентів вищих навча-

льних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  

України № 93 від 8 квітня 1993р.; 

- Положення з організації практичної підготовки студентів ОНАЗ ім. О.С. 

Попова; 

- Навчальних планів Академії; 

- Наскрізної програми виробничого навчання студентів. 

Зважаючи на необхідність організації наскрізної практичної підготовки 

студентів Навчально – виробничим центром підвищення кваліфікації, працевла-

штування та виробничої практики уточнено Положення з організації наскрізної 

практичної підготовки студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова  та розроблено  План-

графік практичної підготовки студентів на наступний 2017-2018 навчальний рік, 

згідно з яким практична підготовка студентів 1-го курсу відбуватиметься протя-

гом року, а не тільки літом. Відповідно до цього плану-графіку в інститутах та 

на кафедрах академії розробляються «Навчальні програми наскрізної практичної 

підготовки студентів», уточнюється тематика і зміст індивідуальних завдань.  

В цьому році завершилася робота з систематизації обліку підприємств ме-

режі баз практичної підготовки студентів, створення баз практики з навчальни-

ми робочими місцями на підприємствах економіки на довготривалій договірній 

основі. Проведені 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 2016 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 пі-

дготовки студентів 3-4 курсів за всіма напрямами підготовки (спеціальностями). 



  

В цьому році з метою вдосконалення технологічного забезпечення навча-

льного процесу Академії та забезпечення додаткових  можливостей щодо прак-

тичної підготовки студентів створена робоча група з побудови єдиної навчальної 

телекомунікаційної мережі (ЄНТМ) ОНАЗ ім. О.С. Попова. Робоча група розро-

била концепцію та структуру побудови ЄНТМ, вибрала перелік необхідного об-

ладнання та матеріалів для її побудови. Значну увагу вона приділила розробці: 

- опису принципів (обслуговування) ЄНТМ; 

- плану побудови ЄНТМ із зазначенням конкретних строків та виконавців; 

- Під час розробки Концепції ЄНТМ були враховані такі вимоги: 

- максимально можлива інтеграція до ЄНТМ спеціалізованого телекомуні-

каційного обладнання кафедр ОНАЗ ім. О.С. Попова не задіяного обладнання та 

обладнання спонсорів; 

- територіальна рознесеність мережі між головним навчальним корпусом, 

другим лабораторним корпусом та коледжем зв’язку та інформатизації ОНАЗ 

ім.. О.С. Попова; 

- використання існуючого штату допоміжного персоналу кафедр, а також 

штату ННВЛ МТ для обслуговування ЄНТМ.  

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

зами практики для практичної підготовки студентів були оператори телекомуні-

кацій та підприємства, що провадять і інші види економічної діяльності, а саме: 

Національний банк України, ПАТ КБ «Приватбанк», ДП «Іллічівський торгове-

льний порт», ДП МТП «Южний», ВО «Одеський припортовий завод», ТОВ 

«Мортелеком-сервіс», підрозділи Одеської залізниці, ПАТ «Одеський кабельний 

завод», ВО «Одеський олійножировий комбінат», ВО «Одеський консервний за-

вод», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС-Україна», ПрАТ «Фарлеп-Інвест», ТзОВ 

«Телекомунікаційні технології», ЗАТ «Телесистеми України», ДП «Антонов», 

Науково-дослідний інститут зв’язку, «Старокозацький винзавод», ТОВ «Стерол 

сервіс прибор», ВАТ «Узбекістан поштамп» м. Ташкент, ПП «Укрморсервіс», 

ТзОВ «Восток телеком», ПрАТ СК «Fiderm Life», Телекомпанія «Сана-плюс», 

ТОВ «Секрет-сервіс», НВП «Секанс», Агентство інформаційної безпеки «Юго-

Запад», ПКП «ІВІК-ЮГ», ЦОА, ОРТПЦ, ТЦ, ТРК, ТОВ «Телекарт прилад», ТОВ 

«Цифрові мережі зв’язку», ПП «Смартком», фірма «Ютіс», ПП «Мортелеком-

Сервіс», ТОВ Телекомпанія «Сана-плюс», ВАТ «Свемон-Південь», Одеська об-

ласна державна адміністрація, Управління праці та соціального захисту населен-

ня Одеської області, лабораторії та відділи ОНАЗ,  інші підприємства України. 

Головним завданням на наступний 2016-2017 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  

Комплексна система підвищення кваліфікації та стажування ОНАЗ ім. 

О.С. Попова (далі – Система ПК та С) є інструментом якісного удосконалення 

знань, навичок та вмінь працівників відповідно до вимог керівних документів, 

стандартів та рекомендацій. 

До складу Системи ПК та С входять наступні її елементи:  

- підсистема управління і контролю, що складається з ректора Академії, 

який здійснює безпосереднє управління діяльністю Академії, керівних органів 

Академії (ректорат), науково-виробничий центр підвищення кваліфікації, 

працевлаштування та виробничої практики (НВЦ ПКП та ВП), кафедри; 

- інтелектуальний, навчальний і науково-методичний потенціал Академії; 

- підсистема документації (нормативно-правової, методичної, 

організаційно-розпорядчої тощо); 

- педагогічні та науково-педагогічні працівники; 

- працівники, що здійснюють керівництво підвищенням кваліфікації 

(стажуванням) педагогічних та науково-педагогічних працівників (керівники ПК 

та С); 

- матеріальна база Академії; 

- Вчена рада Академії та Вчені ради ННІ; 

- методична рада Академії, що створена для оперативного удосконалення 

навчального та виховного процесу; 

- заклади-виконавці, з якими підписано договори (вищі навчальні 

заклади, організації, підприємства як в Україні, так і за її межами), а також 

структурні підрозділи Академії. 

Функціонування Системи ПК та С здійснюється на основі професійної ді-

яльності її складових елементів, об’єднаних спільністю завдань щодо організа-

ції, планування, координації, мотивації працівників, та контролю ПК та С. 

Організація, участь у плануванні, координація та контроль ПК та С здійс-

нюється НВЦ ПКП та ВП. 

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, а також «Положення про підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників 

Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова» в редакції 2016 року. 

Умовою чергової атестації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

Академії є обов'язкове проходження ними підвищення кваліфікації (стажування) 

не  рідше одного разу на п'ять років. 



  

Метою ПК та С є вдосконалення професійної підготовки науково-

педагогічних працівників шляхом поглиблення і розширення їх професійних 

знань, умінь і навичок, набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та 

обов’язків у межах конкретної спеціальності, що було спрямовано на: 

- вдосконалення освітнього процесу Академії; 

- підвищення ефективності професійної діяльності працівників в галузі 

освіти; 

- вдосконалення професійної, інформаційної, комунікативної, правової 

складових компетентності працівників та засвоєння передового досвіду; 

- оволодіння, оновлення, поглиблення та закріплення на практиці 

працівниками спеціальних фахових, науково-методичних, педагогічних, 

лідерських, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та 

управлінських компетентностей, щодо виконання завдань і обов'язків на 

займаній посаді або посаді вищого рівня; 

- формування особистісних якостей для виконання професійних завдань 

на новому, більш високому, якісному, рівні в межах певної спеціальності, що 

сприяє якісному виконанню ними своїх посадових обов’язків, розширенню їх 

компетентностей тощо; 

Строк довгострокового підвищення кваліфікації (стажування) працівників 

Академії за обсягом годин навчальної програми становив не менше 108 академі-

чних годин під керівництвом керівника підвищення кваліфікації (стажування). 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників 

Академії здійснюється за відповідними спеціальностями відповідно до укладе-

них договорів на підприємствах, в науково-дослідних установах, у вищих навча-

льних закладах Одеської області та інших областей України, у структурних під-

розділах Академії, а також за кордоном.  

Протягом 2016 року ОНАЗ ім. О.С. Попова було укладено 38 договорів з 

суб’єктами економічної діяльності про підвищення кваліфікації (стажування) 

працівників, яке успішно пройшли 38 працівників Академії.  

Процес підвищення кваліфікації (стажування) працівників здійснювався 

відповідно до затвердженого ректором «Плану-графіку підвищення  кваліфікації 

(стажування) працівників Академії у 2016 році» за заочною та дистанційною 

формами навчання, як правило, без відриву працівників від освітнього процесу. 

Навчання працівників здійснювалось згідно з розкладом, за навчальними 

програмами підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних (науково-

педагогічних) працівників, розробленими кафедрами, ухваленими вченою радою 

та затвердженими ректором Академії.  

Якщо навчання здійснюється в організаціях чи на підприємствах, навчаль-

ні програми підвищення кваліфікації (стажування) визначаються договором, ук-

ладеним між Академією і закладом-виконавцем.  



  

Працівникам, які успішно пройшли в підрозділах Академії підвищення 

кваліфікації (стажування), видається документ про післядипломну освіту – сві-

доцтво про підвищення кваліфікації (стажування) встановленого Академією  

зразка.  

Особливістю підвищення кваліфікації у звітному році є те, що працівники 

Академії успішно пройшли стажування на підприємствах сфери зв’язку, телеба-

чення та радіомовлення і здобули відповідні компетенції, а саме в:  

ДП «Український державний Центр радіочастот», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Аль-

фа-Інет», ПрАТ «Фарлеп-Інвест», АТ НВК «Курс», ТОВ «Альфа-ТВ», ТК «Чор-

не море», ТОВ «Міжнародна академія психосинергетики та альфалогії». Серед 

ВНЗ, що прийняли працівників ОНАЗ ім. О.С. Попова на підвищення кваліфіка-

ції (стажування), є: Харківський національний університет радіоелектроніки, 

Одеський національний економічний університет, Південноукраїнський націо-

нальний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, ДП «Одеський Науково-

дослідний інститут зв’язку», Національний університет «Одеська юридична ака-

демія», Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Національний 

університет «Одеська національна морська академія», Одеська національна ака-

демія харчових технологій. 

В ОНАЗ ім. О.С. Попова у звітному році пройшли ПК та С 26 працівників 

інших вищих навчальних закладів. 

Інформацію щодо стажування професорсько-викладацького складу у 2016 

році наведено у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1  

Стажування професорсько-викладацького складу 

Підвищили кваліфікацію (пройшли стажування) педагогічні, 

науково-педагогічні працівники 

Категорії 

працівників 

за посадою 

За пла-

ном 

 

Працівн. 

Академії 

поза 

 планом 

Працівники 

Академії ста-

жування на пі-

дприємствах 

Працівники 

Академії в ін-

ших ВНЗ  

Працівники 

 інших ВНЗ 

в ОНАЗ  

ім. О.С. Попова  

Професори 3 0 3 2 1 

Доценти 16 5 5 8 9 

Старші  

викладачі 
5 0 4 3 3 

Викладачі  7 1 1 12 13 

Завідувачі 

лабораторій  
1 0 0 0 0 

Всього осіб 32 6 13 25 26 

 

Науково-методичне забезпечення навчання працівників Академії здійсню-

ється персоналом НВЦ ПКП та ВП, інститутів та кафедр. 



  

Результат ПК та С відображається у звіті та містить один чи декілька ма-

теріалів, що підтверджують практичну реалізацію результатів ПК та С. Підсум-

ки ПК та С обговорюються на засіданнях відповідних кафедр та зазначаються у 

протоколах засідань цих кафедр. Звітні документи про ПК та С зберігаються у 

справах працівників-стажистів у НВЦ ПКП та ВП та відділі кадрів. 

 

5. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АКАДЕМІЇ  
5.1. Реклама в ЗМІ, на радіо, телебаченні та Інтернет, зовнішня реклама та 

друковані агітаційні матеріали, нові технології. 

5.1.1 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 з профорієнтаційної роботи організовані Академією (за її участю) 

освітлювалися на протязі року на телеканалах в ефірах місцевих телеканалів 

Град, ГЛАС, АРТ24 (Дня відкритих дверей з залученням спонсорів, семінарів 

для вчителів і директорів шкіл, культурно-масових заходів та освітніх проектів 

спільно з КУ «Територіальний центр обслуговування» м. Одеси в рамках соціа-

льно-педагогічної послуги «Університет третього віку», проведення майстер-

класів, тематичних передач та сюжетів в новинах, перемоги студентів у конкур-

сах студентських робіт). 

Повідомлення про заходи, що проводить Академія (набір на навчання, на-

бір на підготовче відділення, запрошення на День відкритих дверей, запрошення 

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

родне радіо, Радіо Глас.   

5.1.2 Систематично висвітлювалась профорієнтаційна діяльність на WEB-

сайті Академії та на сайті Приймальної комісії, створеного  для більш наочного 

висвітлення питань, пов’язаних безпосередньо зі вступом до Академії. Підготов-

лені оновлені матеріали про навчально-наукові інститути та кафедри для сайту, 

постійно подавалася інформація в розділ новин. 

5.1.3 Продовжувалася робота у групах приймальної комісії у соціальних 

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

які здійснювалось активне консультування абітурієнтів та їх батьків за питання-

ми вступної кампанії. 

5.1.4 Рекламні матеріали Академії були розміщені на WEB-сайтах компа-

ній партнерів. 

5.1.5 Інформація щодо Правил прийому до Академії була надана до відомих до-

відників навчальних закладів.  

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

5.1.7 Розповсюджено понад 7 тис. екземплярів флаєру Академії, віддруко-

ваних раніше. 



  

5.1.8 Постійно оновлявся рекламно-профорієнтаційний буклет Академії, в 

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

вано та розповсюджено близько 1 тисячі екземплярів буклету Академії. 

5.1.9 У лютому  2016 року ОНАЗ ім. О.С. Попова взяла участь у святку-

ванні Міжнародного дня безпечного Інтернету у загальноосвітніх навчальних 

закладах м. Одеси. 

     5.1.10 Організація роботи підготовчих курсів центру довузівської підгото-

вки у місті Одеса та обласних центрах України та організація курсів вихідного 

дня для школярів з  інформаційних технологій та робототехніки. 

5.2. Профорієнтаційна робота на підприємствах 

5.2.1 До усіх обласних дирекцій УДППЗ «Укрпошта» було надіслано лис-

ти-запрошення на навчання й оголошення про Правила прийому до ОНАЗ ім. 

О.С. Попова  

5.2.2 Лист-запрошення на навчання надіслано в дирекції ПАТ Укртелеком 

та КРРТ. 

5.3. Проведення «Днів відкритих дверей Академії» для випускників ЗОШ 

та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

Підготовлений та проведений сумісно з Міським центром зайнятості 

09.02.2016 р. «День відкритих дверей Академії» для учнів ЗОШ м.Одеси. 

15.05.2016р. проведено «День відкритих дверей Академії» для випускників 

ЗОШ та випускників ВНЗ І–ІІ рівня акредитації. На Дні відкритих дверей були 

запрошені випускники Академії, які виступили з вдячними словами колективу 

Академії за якісну підготовку та доброзичливе ставлення.  

Відповідальні за профорієнтацію в інститутах прийняли активну участь у 

підготовці та організували для вступників екскурсії по кафедрам Академії. 

На протязі поточного року відповідальні на факультетах та інститутах, ви-

кладачі та студенти Академії приймали участь у виїзних зустрічах з випускни-

ками 9-тих та 11-тих класів Одеської області сумісно з районними центрами за-

йнятості. 

5.4. Профорієнтаційна робота в загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях 

м. Одеси, м. Іллічівська та м. Южного 

5.4.1 За кафедрами факультетів та інститутів рішенням Вченої ради Ака-

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

тніх школах відповідальними на кафедрах за профорієнтаційну роботу проведе-

на робота з агітації по вступу до Академії. 

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

вдання провести бесіди з випускниками та роздати агітаційні матеріали.  

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

ких ЗОШ сумісно з Управлінням освіти і науки Одеської області.  



  

5.5 Профорієнтаційна робота з Центрами зайнятості райцентрів Одеської 

області з випускниками ЗОШ 

5.5.1 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. 

5.5.2 Рекламна інформація розміщена в терміналах профорієнтації центрів 

зайнятості в загальноосвітніх школах. 

5.5.3 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).  

5.6. Профорієнтаційна робота в загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях 

України. 

5.6.1 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.  

5.6.2 За результатами сесії студентів першого курсу Академії, відправлені 

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

ням майбутніх випускників до Академії. 

Відправлені електронні листи директорам 7877 ЗОШ України (Полтавська 

обл. – 705 шкіл, Вінницька обл. – 865 шкіл, Кіровоградська обл. – 524 школи, 

Запорізька обл. – 198 шкіл, Хмельницька обл. – 112 школи, Волинська обл. – 315 

шкіл, Дніпропетровська обл. – 316 шкіл, Закарпатська обл. – 490 шкіл, Жито-

мирська обл. – 611 шкіл, Чернігівська обл. – 395 шкіл, Київська обл. – 694 шко-

ли, Херсонська обл. – 392 школи, Черкаська обл. – 627 шкіл, Миколаївська обл. 

– 572 школи, Рівненська обл. – 678 шкіл, Івано-Франківська обл. – 384 школи. 

5.7. Профорієнтаційна робота спільно з департаментом освіти і науки Оде-

ської міської ради та Міжнародним Союзом Електрозв’язку 

5.7.1 Організація, проведення та участь у семінарах за участю школярів, 

вчителів та директорів шкіл. 

5. 7.1.1 Семінар міського рівня. 

26 лютого 2016 року представники Одеської національної академії зв'язку 

ім. О.С. Попова, за підтримки Департаменту освіти та науки Одеської міської 

ради, взяли участь у міському науково-методичному семінарі вчителів інформа-

тики на тему: «Впровадження новітніх інформаційних технологій в освітній 

процес», де обговорили питання ІТ-освіти в рамках співпраці із загальноосвітні-

ми навчальними закладами та навчання школярів правилам безпечної поведінки 

в Інтернет-просторі за допомогою «Мультимедійного навчального дистанційно-



  

го курсу безпечного користування ресурсами мережі Інтернет» розробленого в 

ОНАЗ ім. О.С. Попова за підтримки Міжнародного союзу електрозв'язку. 

 5.7.1.2 Семінар Регіонального рівня 

17 березня 2016 року  в Одеській національній академії зв'язку імені О.С. 

Попова відбувся науково-методичний семінар на тему «Впровадження інформа-

ційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес». 

У семінарі «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у на-

вчально-виховний процес» взяли участь понад 80 учасників: керівники навчаль-

них закладів міста Одеси та Одеської області, педагогічні працівники загальноо-

світніх навчальних закладів м. Одеси, представники, студенти ОНАЗ  ім. О.С. 

Попова, працівники департаменту освіти та науки Одеської міської рад, відділів 

освіти районних адміністрацій Одеської міської ради, Одеського обласного ін-

ституту удосконалення вчителів та школярі - Учасники української команди мі-

жнародна ХХ Білоруська конференція-конкурс робіт учнів закладів загальної се-

редньої освіти дослідницького характеру з астрономії, біології, інформатики, 

математики, фізики та хімії (яка відбулася 26-28 лютого 2016 року, м. Мінськ); 

Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2016» (якій 

відбувся 25-27 лютого 2016 року, м. Київ) та Одеської обласної конференції 

«Молодь досліджує світ!» (яка відбулася 03 грудня 2015 року в Одеському обла-

сному гуманітарному центрі позашкільної освіти та виховання). Керівниками 

юних дослідників були викладачі ОНАЗ ім. О.С. Попова та вчителі шкіл. 

На семінарі розглянуті і обговорені важливі питання, що стосуються ролі 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в навчально-

виховному процесі, організації роботи органів місцевого самоврядування з 

питань впровадження ІКТ у навчально-виховний процес, виконання вимог 

законодавства України у сфері захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах, безпечного користування ресурсами мережі 

Інтернет та співпраці між департаментом освіти та науки Одеської міської ради 

та ОНАЗ  ім. О.С. Попова» в рамках проектів «Безпечний Інтернет» та «ІТ-освіта 

в ЗОШ». 

5.7.1.3 Семінари Міжнародного рівня 

24 листопада 2016 року на базі Одеської національної академії зв'язку 

ім. О. С. Попова відбувся Міжнародний семінар «Використання електрозв'я-

зку / ІКТ для забезпечення якісного та безпечного освіти».  

У роботі семінару взяли участь: представники Міжнародного союзу еле-

ктрозв'язку (МСЕ) з різних країн, Одеської національної академії зв'язку ім. 

О. С. Попова, Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, депа-

ртаменту освіти та науки Одеської міської ради, директори та їх заступники з 

навчально-виховної роботи, вчителі інформатики загальноосвітніх навчаль-

них закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеси.  



  

Учасники семінару ознайомилися з ефективними методиками навчання із 

застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій на платформі 

perception.guide, розробленій фахівцями Одеської національної академії зв'я-

зку ім. О. С. Попова, а також з елементами тестування дітей в онлайновому 

середовищі з питань ІКТ.  

Присутніх ознайомили із сучасними засобами і технологіями навчання, 

результативністю досвіду співпраці вишу та школи в сфері ІКТ на прикладі 

Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова та Одеського навча-

льно-виховного комплексу №49.  

5.7.2 Профорієнтаційна робота в рамках проектів «Безпечний Інтернет»,  

«ІТ-клас –ОНАЗ», «ІТ-освіта в ЗОШ» та регіонального педагогічного експери-

менту. 

Проект  «ІТ-освіта в ЗОШ» передбачає залучення учнів 9-11-х класів до 

профільного навчання в «ІТ-класах» загальноосвітніх навчальних закладів. 

Участь у проекті надає можливість школярам навчаючись протягом навчального 

року в «ІТ-класах» (в тому числі навчатися сучасним інформаційним технологі-

ям англійською) підвищити рівень знань у сфері ІТ, брати участь в ІТ-проектах, 

брати участь в семінарах з питань ІТ та кібербезпеки, прослухати майстер-класи 

викладачів Академії, практиків від роботодавців (представників всесвітньовідо-

мих IT-компаній), що моделюють елементи професійної діяльності та усвідом-

лено підійти до вибору професії – вступу на навчання до ОНАЗ ім. О.С. Попова. 

Участь загальноосвітніх навчальних закладів в освітньому проекті ОНАЗ 

«ІТ-освіта в ЗОШ»  крім того що дає можливість щорічно тисячам школярів під-

вищити рівень знань с сфері інформаційних технологій,  ще залучитись до інно-

ваційних підходів роботи зі обдарованими дітьми (до системи ранньої профілі-

зації, професійному спрямуванню молоді відповідно до найбільш притаманних 

їм особистісних і професійних якостей). 

В рамках освітнього проекту Академії «ІТ-освіта в ЗОШ» у школах м. 

Одеси  створювалися необхідні умови, що забезпечують виявлення і розвиток 

обдарованих дітей, реалізацію їх потенційних можливостей. Як наслідок – пере-

мога обдарованих учнів  профільних «ІТ-класів» на різних конкурсах, олімпіа-

дах та успішний вступ до ВНЗ і продовження обраного профілю навчання .  

Учні шкіл, які вивчали інформаційні технології в «ІТ-класах» ОНАЗ 

англійською в рамках проекту «ІТ-клас – ОНАЗ» могуть продовжити профільне 

навчання в Академії у групах «Технічної еліти» англійською. 

У 2016 році організована ІТ-практика студентів на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів міста на посаді інженера-електроніка. 

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

дят ІТ-практику більш ніж в 100 ЗОШ м. Одеси з метою впровадження в ЗОШ 

необхідного рівня ІТ-технологій, налагодженні локальних мереж, налагодження 



  

необхідних програмних продуктів, проведення обслуговування комп’ютерної 

техніки, оптимізації процесів роботи з інтерактивними дошками, проведення 

адміністрування веб-сайтів, налагодження і тестування систем керування класа-

ми та проведення профорієнтаційної роботи серед школярів випускних класів. 

 За участю викладачів та магістрантів Академії створюються сприятливі 

педагогічні та технічні умови для навчання учнів в профільних ІТ-класах, які 

служать для підвищення рівня підготовки абітурієнтів, а також для 

профорієнтації школярів, допомоги у виборі професії та адаптації їх до умов 

навчання у ВНЗ. Навчання в профільних ІТ-класах ОНАЗ відбувається за тема-

тиками, які сьогодні є найбільш затребуваними в галузі ІТ. Вивчаючи основи ін-

струментарію IT-фахівця (в тому числі англійською), школярі освоюють основні 

програмні продукти, принципи створення IT-проектів, що моделюють елементи 

професійної діяльності та дозволяють учням усвідомлено підійти до вибору 

професії. 

Це стало підґрунтям для здійснення педагогічного експерименту з теми: 

«Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів в умовах становлення 

конкурентоспроможного випускника» (Наказ департаменту освіти і науки Оде-

ської ОДА про проведення дослідно-експериментальної роботи № 208/ОД від 25 

червня 2015р.).  

Актуальність педагогічного експерименту обумовлена соціальним замов-

ленням сучасного інформаційного суспільства на компетентного, затребуваного 

і конкурентоспроможного фахівця, здатного швидко освоювати сучасні інфор-

маційно-комунікаційні технології та ефективно застосовувати їх у професійній 

діяльності в умовах постійного розвитку інформаційно-комунікаційних  (ІКТ) 

технологій. Саме ліквідація розриву між ІТ-освітою та реальними потребами ІТ-

ринку праці за рахунок забезпечення школярів затребуваними ІТ-компетенціями 

є необхідною умовою для успішної кар'єри.  

Цілі експерименту:  

створення необхідних технологічних та педагогічних умов,  сприятливого 

інформаційно-освітнього середовища для розвитку певного рівня інформаційної, 

комунікаційної та технологічної компетенцій у старшокласників ЗНЗ м. Одеси. 

Завдання:  

− створення інформаційного простору освітнього закладу та забезпечення 

умов, що сприяють впровадженню нових інформаційних технологій в навчаль-

ний процес освітньої установи; 

− створення наукового, методичного, педагогічного та інформаційно-

технологічного забезпечення процесу формування інформаційно-комунікаційної 

компетенції школяра; 



  

− виявлення стану проблеми формування інформаційної компетентності 

учнів і вчителів інформатики, їх готовності до подолання труднощів викладання 

сучасних ІТ в профільній школі; 

− вдосконалення підходів до пошуку професійного спрямування учнівсь-

кої молоді та гармонізації навчального процесу. 

 

Підсумки першого етапу дослідницької роботи в системі експерименту. 

1. У ході констатуючого етапу відповідно до обґрунтовано вибраних крите-

ріїв, що характеризують інформаційно-комунікаційну компетентність особисто-

сті, за допомогою педагогічних методів (та ПТР «Стимул»), проводиться дифе-

ренціація учнів 9- 11-х класів на рівневі групи, що дозволить визначити вихід-

ний рівень сформованості даної якості особистості учня, скласти особистісний 

профіль учня і виконати перевірку на відповідність інформаційно-

технологічному профілю професії; 

2. Створені педагогічні та технічні умови (інформаційний простір освітньо-

го закладу), що сприяють впровадженню нових інформаційних технологій в на-

вчальний процес і в інші сфери життя освітньої установи. 

3. Теоретичне і практичне опрацювання проблеми формування ключової 

компетентності з інформаційних і комунікативних технологій у школярів. 

4. У рамках дослідницького експерименту встановлюється факт переви-

щення рівня ІК-компетентності (покомпонентно) в учнів 11-го класу порівняно з 

учнями 9-го класу. 

5.8. 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. 

Проведена  робота «Дні відкритих дверей академії на території коледжів» зі 

студентами випускних груп та випускниками  коледжів.  

 

6. 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; 

– 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. 

За результатами участі у Сьомої Міжнародній виставці «Сучасні заклади 

освіти - 2016» ОНАЗ ім. О.С. Попова отримала такі грамоти та відзнаки:  

– Гран-Прі в номінації «Лідер наукової та науково-технічної 
діяльності»; 

– Золоту медаль в номінації «Пошуково-дослідницькі підходи у 

вивченні навчальних предметів, дисциплін, в умовах формування 

інформаційного суспільства»; 

– Сертифікат якості наукових публікацій. 

Усього в 2016 році по госпрозрахунковій тематиці виконувалось 27 угод, 

крім того 3 роботи виконувалися за рахунок коштів загального фонду державно-

го бюджету за результатами участі у Конкурсі з відбору проектів наукових дос-

ліджень і розробок Міністерства освіти і науки України (загальний обсяг фінан-

сування на 2016 рік – 389,7 тис. грн): “Радіаційні ефекти в напівпровідникових 

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

перспективних телекомунікаційних технологій передавання в мережах наступ-

ного покоління” та “Удосконалення технологій побудови та методів проекту-

вання телекомунікаційних мереж із використанням адекватних математичних 

моделей трафіка”, наукова секція 5 “Електроніка, радіотехніка та телекомуніка-

ції”. 

Серед основних замовників наукових досліджень у 2016 році (спеціальний 

фонд): Державний фонд фундаментальних досліджень, ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», 

КП «Одеські інженерні мережі» та УДППЗ «Укрпошта». 

Серед найвагоміших фундаментальних та прикладних досліджень, що ви-

конувались у 2016 році за рахунок спеціального фонду можна зазначити:  



  

1. “Система квантового зв’язку по оптичному волокну з функцією 

виявлення каналу витоку інформації”. Замовник: Державний фонд фундамен-

тальних досліджень. 

В межах роботи проведено огляд та класифікацію сучасних квантових те-

хнологій захисту інформації, включно із квантовими протоколами прямого без-

печного зв’язку.  

Розглянуто модель атак на квантові системи передачі даних по оптичному 

волокну, що включає модель атаки розділення числа фотонів на квантові систе-

ми передачі даних по оптичному волокну. 

Розроблено імітаційну модель функціонування квантової системи передачі 

даних по оптичному волокну з врахуванням деполяризації фотонів, що базується 

на математичній моделі квантових каналів зв'язку у різних моделях завад у ка-

налах. 

2. “Перерахунок тарифів на телекомунікаційні послуги, що нада-

ються філією «Управління «Укргазтехзв’язок» ПАТ «Укртрансгаз» та пе-
регляд діючої методики розрахунку тарифів на телекомунікаційній послу-

ги”. Замовник: ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». 

Наведено аналіз існуючої структури відомчої телекомунікаційної мережі 

ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” з урахуванням змін, що відбулись та планів перспектив-

ного розвитку, а також удосконалено існуючу класифікаційну модель та уза-

гальнену модель послуг, що надаються філією “Управління “УКРГАЗ-

ТЕХЗВ’ЯЗОК” ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”. 

Розроблено деталізовані моделі надання нових телекомунікаційних пос-

луг, а також послуг, процес надання яких зазнав змін та здійснено огляд існую-

чої Методики визначення тарифів на надання телекомунікаційних послуг та вне-

сено доповнення до неї у зв’язку з необхідністю розширення переліку тарифів на 

нові телекомунікаційні послуги. 

3. “Пілотний проект модернізації муніципальної телекомунікаційної 
інфраструктури КП «Одеські інженерні мережі»”. Замовник: КП «Одеські ін-

женерні мережі». 

Розроблено структурні (принципові) схеми забезпечення прийому програм 

ефірного телебачення, що надаються в стандарті DVB-T2 (32 цифрові канали). 

Проведено розрахунок мінімальних та максимальних рівнів сигналу у точках пі-

дключення абонентів. 

Сформовано перелік елементів доморозподільчої підсистеми з вказівкою 

параметрів та рекомендованих типів обладнання, а також визначено місця роз-

ташування телекомунікаційних ящиків для обладнання проектованої інфрастру-

ктури. 

Розроблено структурні (принципові) схеми кабельної інфраструктури для 

можливості надання мешканцям інтегрованих мультисервісних послуг. 



  

Сформовано переліку елементів оптичної  підсистеми з вказівкою пара-

метрів та рекомендованих типів обладнання, а також перелік елементів кластер-

ного вузла телекомунікаційної інфраструктури. 

За 2016 рік було виконано 12 науково-дослідних робіт на кафедрах у ме-

жах робочого часу викладачів. Одержано 8 охоронних документів (патентів та 

авторських свідоцтв) та подано 11 заявок. За результатами щорічного конкурсу 

ініціативних науково-дослідних робіт 1-е місце посіла кафедра вищої математи-

ки за роботу «Математичні методи дослідження телекомунікаційних систем на 

базі тензорного аналізу, тензорних сплайнів, сплайн та вейвлет-апроксимації», 2 

місце – кафедра мереж зв’язку за роботу «Дослідження існуючих та розробка 

нових принципів і методів передачі трафіка реального часу по пакетних мере-

жах», 3 місце посіли дві кафедри: теорії електричних кіл та електроживлення за 

роботу «Теорія та проектування імпульсних перетворювачів електричної енергії 

модульної структури», а також кафедра економіки підприємства та корпоратив-

ного управління за роботу «Організаційно-економічні форми розвитку оператора 

поштового зв’язку на ринку фінансових послуг України». 

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 2016 році становить 8 кан-

дидатських  дисертацій. 

Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України та на виконання 

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

Академію призначено базовим закладом з проведення II туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з технічних наук, спеціальності «Телеко-

мунікації». Відповідно до результатів конкурсу у 2016 році студенти ОНАЗ ім. 

О.С. Попова посіли: І місце – Константинов М.В. та Польна Ю.М.; ІІ місце – Бо-

чаров Г.В. 

Академію також призначено базовим закладом з проведення II етапу Все-

української студентської олімпіади з напряму «Телекомунікації» та спеціальнос-

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

2014-2016 році. В 2016 році в Олімпіаді перемогли та посіли такі місця: I місце - 

студент 4-го курсу Константинов М.В., ІІ місце - студент 4-го курсу Палій О.Г., 

ІІІ місце - студент 4-го курсу Смаглюк С.Ю., студент 5-го курсу Іванова Т.Б. 

У 2016 році учасниками 3-го туру конкурсу 2015/16 Стипендіальної про-

грами фонду Віктора Пінчука «Завтра UA» стали студенти 4-го курсу: Таранкова 

Є.Л., Константинов М.В. 

У 2016 році команда ОНАЗ ім. О.С. Попова перемогла у Всеукраїнсь-

кому конкурсі «Професіонали майбутнього» з роботою на тему: «Технічне 

рішення для впровадження нових послуг з використанням широкосмугової пе-

редачі даних» і посіла І місце. До складу команди увійшли студенти 4-го кур-



  

су Кожома Є.В., Константинов М.В., Омельченко О.П., Фомін С.В., Чемересюк 

К.С. 

Розвиток наукового та науково-технічного співробітництва із закордонни-

ми організаціями є одним з ключових пріоритетів ОНАЗ ім. О.С. Попова.  

Маючи статус члена Сектора розвитку Академія активно співпрацює із 

Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ). Серед основних стратегічних пріо-

ритетів співпраці ОНАЗ з МСЕ слід відзначити залучення іноземних інвестицій 

та грантів (у тому числі індивідуальних) на проведення перспективних дослі-

джень та покращення внутрішньодержавного та міжнародного іміджу, а також 

отримання додаткових коштів від комерціалізації переваг, що надає членство у 

Секторах МСЕ. 

Протягом 2016 року Академія реалізувала відразу два вагомих проекти в 

рамках реалізації регіональної ініціативи МСЕ зі створення міждержавного 

центру з захисту дітей в мережі Інтернет, що була затверджена на Всесвітній 

конференції з розвитку електрозв'язку (Дубай, 2014), а саме: базу даних техніч-

них рішень в сфері захисту дитини в онлайновому середовищі 

(https://onlinesafety.info) та систему автоматизованого формування та розпо-

всюдження “білих” та “чорних” списків (https://bwld.online). 

Крім того, академією, за підтримки МСЕ, було розроблено автоматизовану 

систему вибору найбільш ефективної методики навчання із використанням ін-

формаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) — https://perception.guide.  

У 2016 році ОНАЗ ім. О.С. Попова продовжила свою діяльність в раках 

програми Центрів професійної майстерності (ЦПМ) МСЕ за напрямами «Стра-

тегія та регулювання» та «Цифрове мовлення». Так, в межах цієї програми, в бе-

резні 2016 року Академію було проведено семінар за темою “Комплексні аспек-

ти переходу мобільних мереж на технологію LTE”. Число учасників, які пройш-

ли навчання в рамках даного семінару – 14 осіб, які представляли 3 країни: Кир-

гизьку Республіку, Республіку Молдову та Україну.  

24 листопада 2016 року в ОНАЗ ім. О.С. Попова (Одеса, Україна) відбули-

ся 3-ті збори Керівного комітету (КК) Центрів професійної майстерності (ЦПМ) 

Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ). Серед обговорюваних у рамках 3-х 

зборів Керівного комітету Центрів професійної майстерності питань слід відзна-

чити: «Перегляд складу Керівного комітету ЦПМ МСЕ країн СНД», «Загальна 

інформація про мережу ЦПМ і діяльність ЦПМ», «Результати та плани роботи 

МСЕ у сфері створення потенціалу», «Звіт про діяльність ЦПМ країн СНД за 

2016 рік», «Огляд принципів роботи Керівного комітету ЦПМ МСЕ країн СНД», 

«Основні аспекти фінансування ЦПМ (зокрема розподіл отриманої плати за на-

вчання)», «План роботи на 2017 рік», «Пропозиції з напрямків діяльності ЦПМ 

після ВКРЕ-17».  У зборах взяли участь 11 представників з 6 країн СНД, в тому 



  

числі 4 представники взяли дистанційну участь через систему ВКЗ, а також три 

представники МСЕ.  

Крім того протягом 2016 року Академія активно розвивала “Мультиме-
дійний навчальний дистанційний курс безпечного користування ресурсами 

мережі Інтернет” (https://onlinesafety.info). Станом на кінець 2016 року матеріа-

лами курсу скористалися близько 22 тис. осіб, більше 10 тис. з яких отримали 

сертифікати МСЕ. За матеріалами цього курсу в 2016 році ОНАЗ ім. О.С. Попо-

ва спільно із Департаментом освіти та науки Одеської міської ради успішно про-

вела серію тренінгів дітей 5-9 класів на тему “Безпечне користування ресурсами 

мережі Інтернет”. Крім того студенти Академії поставили та зіграли міні-

спектакль для вихованців дошкільного навчального закладу №129 м. Одеса на 

тему “Безпечний світ Інтернету”. 

Після етапу інтерактивного голосування і фази відбору, проведеного Гру-

пою експертів проект ОНАЗ ім. О.С. Попова “Мультимедійний навчальний дис-

танційний курс безпечного користування ресурсами мережі Інтернет” став фіна-

лістом премії Форуму Всесвітнього саміту ООН на вищому рівні з питань інфо-

рмаційного суспільства.  

4 травня 2016 року під час урочистої церемонії в Женеві ректор ОНАЗ ім. 

О.С. Попова Петро Воробієнко отримав від Генерального секретаря МСЕ Хаолі-

ня Джао свідоцтва Чемпіона премії ВСІС. Це свідоцтво є підтвердженням того, 

що проект академії став одним з найбільш проголосованих проектів в категорії 

С5 “Розвиток конфіденційності та безпеки при використанні ІКТ” та отримав 

найкращі оцінки Групи експертів. 

Впродовж 2016 року вчені академії приймали активну участь в роботі дос-

лідницьких комісій Сектору радіозв’язку та Сектору розвитку. Так, вченими 

академії протягом року було підготовлено та представлено близько 30 внесків в 

діяльність МСЕ. 

Знаковою подією 2016 року стала участь делегації Академії з правами 

офіційної делегації України у Регіональному форумі з питань розвитку Міжна-

родного союзу електрозв’язку та Регіональних підготовчих зборах для регіону 

СНД (далі - РПЗ-СНД) до Всесвітньої конференції з розвитку електрозв'язку 

2017 року. 

Під час Регіональних підготовчих зборів до ВКРЕ-17, що відбулися в м. 

Бішкек, Киргизька Республіка, делегація України на чолі із ректором  ОНАЗ ім. 

О.С. Попова П.П. Воробієнко, домоглася включення пропозицій України до про-

ектів відразу трьох регіональних ініціатив, а саме:  

Регіональна ініціатива 1: Розвиток електронної охорони здоров'я для за-

безпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-

якому віці. 



  

Регіональна ініціатива 2: Використання електрозв'язку / ІКТ для забезпе-

чення всеохоплюючої, справедливої, якісної і безпечної освіти, включаючи під-

вищення рівня знань жінок в сфері ІКТ і електронного уряду. 

Регіональна ініціатива 3: Розвиток і регулювання інфокомунікаційної ін-

фраструктури для забезпечення відкритості, безпеки і життєздатності міст і на-

селених пунктів. 

Протягом 2017 року має відбутися визначення цільових проектів та потен-

ційних партнерів для отримання грантової підтримки від Міжнародного союзу 

електрозв’язку з метою реалізації задач, визначених переліченими вище регіона-

льними ініціативами. 

Відносно підготовки науково-педагогічних кадрів, то у 2016 році показни-

ки прийому і випуску до аспірантури і докторантури представлені у табл. 6.1. 
 

Таблиця 6.1  - Підготовка науково-педагогічних кадрів у 2016 році 
  Аспірантура Докторантура 

Прийом 
Заочна форма навчання 2 – 

Очна (денна) 6 2 

Випуск 
без відриву від виробництва 9 – 

з відривом від виробництва 14 2 

 

7.1  Навчання іноземних громадян 

У 2016/2017 н.р. в ОНАЗ (станом на 27.12.2016 р.) навчається 337 інозем-

них громадянина з 21 країни світу: у тому числі на ПВ – 65 особа, за базовими 

напрямами – 270 осіб, з яких 15 навчаються за рахунок Держзамовлення на підс-

таві міжнародних державних угод,  в аспірантурі – 2 осіби.  

За країнами походження іноземні студенти ОНАЗ розподіляються наступ-

ним чином: Азербайджан -210 осіб, Алжир – 6 осіб, Ангола – 3 особи,  В’єтнам – 

3 особи, Еквадор – 5 осіб, Ефіопія – 1 особа,  Єгипет – 1 особа, Ірак – 3 особи, 

Казахстан – 3 особи, Камерун – 2 особи, Китай – 39 осіб,  Конго – 8 осіб, Конго 

ДР – 5 осіб,  Марокко – 6 осіб, Молдова – 6 осіб, Нігерія – 3 особи, РФ – 1 особа, 

Сирія – 1 особа, Таджикистан –  10 осіб,  Туркменістан – 13 осіб,  Швеція  - 1 

особа (усього – 337). 

У 2016 р. дипломи бакалаврів отримали   70 іноземних громадян; дипломи 

магістрів  -  15 іноземних громадян., а також було видано 25 свідоцтво про заве-

ршення ПВ.   

7.2. Міжнародні угоди про співробітництво 

На даний момент ОНАЗ має  67  міжнародних  угод про співробітництво з  

яких 3 угоди було укладено у 2016 р.: з Казахським національним дослідниць-

ким технічним університетом ім. И.К. Сатпаєва, Університет Гіперіон (Румунія), 

з Білоруською державною академією зв’язку,  а також укладено Протокол про 



  

наміри щодо науково-освітнього співробітництва  на 2017 р. з Університетом 

Анхальт (Німеччина).                       

7.3 Членство ОНАЗ у міжнародних організаціях 

На даний момент ОНАЗ є членом наступних міжнародних організацій: 

1. Міжнародний Союз Електрозв’язку (МСЕ)– з 2008 р. 

2. Міжнародна постійна конференція ректорів телекомунікаційних ВНЗ 

(Академія -  ВНЗ-депозитарій ).- з 2008 р. 

3. Велика Хартія Університетів – з 2008 р. 

4. “European HD RadioAlliance) – з 2008 р. 

5. Міжнародна асоціація випускників ОНАЗ.    

6. Регіональна співдружність у галузі зв’язку (РСЗ).                   

 

7.4 Сумісні проекти з зарубіжними партнерами 

У 2016 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 раху-

нок австрійської сторони. З вересня 2015 р. по лютий 2016 р. німецьку мову  ви-

кладала стажист Віденьського університету  Юдит Дюрнбергер. 

2. Сумісний проект з КОРПУСОМ МИРУ США в галузі викладання анг-

лійської мови з метою підвищення рівня володіння англійською мовою студен-

тів та викладачів ОНАЗ. Викладачі англійської мови – волонтери Корпусу Миру 

США викладають англійську мову студентам та співробітникам Академії. Фі-

нансування повністю за рахунок американської сторони. З 07.12.2016 по 

07.12.2018 англійську мову в ОНАЗ викладатиме доктор Хол Даглас Ли. 

3. 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»).                                               

4. Сумісний проект з компанію Reichle&de Massari (Швейцарія):  Сертифі-

каційний центр фірми Reichle&de Massari (навчання та сертифікація знань сту-

дентів за напрямом «Структуровані кабельні мережі»);                                                         

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

створення спеціалізованої лабораторії для студентів ОНАЗ з експлуатації перс-

пективних уніфікованих засобів автоматизації технологічних процесів і мережа-

них технологій  на підставі обладнання, яке було отримано безкоштовно від ви-

щезазначеної компанії. 

6. 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»).   



  

7. Створення бази даних технічних рішень в сфері захисту дитини в он-

лайновому середовищі (https://onlinesafety.info). 

8. Розробка системи автоматизованого формування та розповсюдження 

“білих” та “чорних” списків (https://bwld.online). 

9. Розробка автоматизованої системи вибору найбільш ефективної методи-

ки навчання із використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

— https://perception.guide. 

10. Спільний україно-білоруський проект "Система квантового зв’язку по 

оптичному волокну з функцією виявлення каналу витоку інформації”. 

11. Проект за підтримки МСЕ: Центр професійної майстерності за напря-

мами «Стратегія та регулювання» та «Цифрове мовлення». 

                                         

7.5 Навчання студентів ОНАЗ у закордонних ВНЗ за програмою “Подвійні 
дипломи” та іншими міжнародноми програмами 

Протягом 2016 р. студенти-представники ОНАЗ проходили навчання зако-

рдонних ВНЗ, а саме: 

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

2016 р. навчалися 6 магістрів ННІ ІК та ПІ. Навчання відбувалось 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. 

• В Університеті Анхальт (Німеччина) з 1 жовтня 2016 р. до 28 лютого 

2017 р. навчатимуться 8 магістрів ННІ ІК та ПІ. Навчання відбувалось за раху-

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

кошти. Після успішного закінчення  навчання студенти, окрім дипломів магіст-

рів ОНАЗ, отримують також дипломи магістрів Університету Анхальт. 

• Подвійні дипломи (тобто диплом Університету Анхальт та диплом 

ОНАЗ)  у 2016 році отримали 8 випускників ОНАЗ, 1 студентка отримала сти-

пендію від Державного комітету КНР у справах стипендій для іноземних студе-

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

Університету  пошти і телекомунікацій м. Чунцин (КНР) . 

Усього у закордонних ВНЗ у 2016 році  навчалося 23 представника 

ОНАЗ.  

7.6 Студентська практика за кордоном 

З 04 по 15 березня 2016 р. 15 студентів ОНАЗ – представників ННІ інфо-

комунікацій та програмної інженерії , а також ННІ радіо, телебачення та інфор-

маційної безпеки  у супроводі у викладача (Лисюк О.В.) протягом 2-х тижнів 

проходили студентську практику за фахом підготовки на базі німецького ВНЗ-

партнера Університета прикладних наук Анхальт. Фінансування даного заходу 

було відбувалося за рахунок німецького ВНЗ-партнеру Під час практики студен-



  

ти відвідували теоретичні та прктичні заняття за фахом підготовки, ознайоми-

лись з кількома телекомунікаційними фірмами та підприємствами, а також від-

відали виставку СеВІТ-2016. 

 

7.7 Участь у Міжнародних студентських Олімпіадах 

1. Шатіков Дмитро Валерійович  – студент 5 курсу ННІ Інфокомунікацій 

та програмної інженерії ОНАЗ ім. О.С. Попова прийняв участь у міжнародної 

ІТ-Олімпіаді «ІТ – Universe» та здобув перемогу у ІІІ етапі (фіналі) Всеукраїнсь-

кої студентської олімпіади 2015-2016 н.р. з інформаційних технологій «ІТ-

Universe-2016» (м. Київ) за конкурсом «Управління ІТ-проектами»: 27 травня 

2016 р. 

2. Студенти 5 курсу ННІ Інфокомунікацій та програмної інженерії ОНАЗ 

ім. О.С. Попова – Карайванська Г.Ф., Рудаков Є.Д., Крохмалюк І.В., Покраса 

М.О. взяли участь у фіналі конкурсу «Управління ІТ-проектами» та отримали 

СЕРТИФІКАТ конкурсанту ІІІ етапу (фіналу) Всеукраїнської студентської олім-

піади 2015-2016 н.р. з інформаційних технологій «ІТ-Universe-2016». 

  

7.8 Читання лекцій іноземними викладачами для студентів ОНАЗ 

1. З 25.08 по 02.09.2016 р. ОНАЗ відвідав Eдуард Сіменс, професор Уні-

верситету Анхальт з метою читання лекцій перед студентами та викладачами 

ОНАЗ та корекції навчальних планів за програмою «Подвійні дипломи» для ба-

калаврів. Під час його візиту було також  обговорено та затверджено Протокол 

про розвиток науково-освітньої співпраці між Університетом Анхальт та ОНАЗ 

на 2016-2017 роки.      

2. 01.12.2016 р. з викладачами ОНАЗ, які викладають англійську мову як 

іноземну та викладачами, які викладають спецпредмети англійською мовою, був 

проведний тренінг-семінар з підвищення кваліфікації головним консультантом з 

академічної освіти (методики викладання англійської мови) Майклом Хадсоном 

(Велика Британія).  

 

7.9 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 телекомуніка-

цій м. Лейпціг (Німеччина) Фолькмаром Брюкнером.  Опублікування підручника 

планується у 2017 р.   

 

7.10 Проходження навчальної практики представниками європейських ВНЗ 

в ОНАЗ 

1. З вересня 2015 р. по лютий 2016 р. на кафедрі лінгвістичної підготовки 

проходила практику за напрямом «Методика викладання німецькох мови як іно-



  

земної» практикантка Віденського університету (інститут германістики) Юдит 

Дюрнбергер.  

 

7.11 Захист дисертацій іноземними аспірантами 

У вересні 2016 р. 4 громадян Іраку, аспірантів ОНАЗ ім.. О.С.Попова,  

захистили кандидатські дисертації: Хайдер Джей Каміль Аль-Джанабі, Намір 

Хашім Касім; Алі Іхсан Абдулсахіб Аль-Ансарі і Аймен Махаммед Хадаєр 

Аль-Дулаймі. 
 

7.12 Міжнародні проекти, які фінансуються у 2016 р. за рахунок інозе-
мних 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 слу-

жби обмінів (10 000 Євро)  і передбачає розвиток освітньо-наукового партнерст-

ва між вищезазначеними ВНЗ. 

2. 28 жовтня 2016 года в ОНАЗ ім.. О.С.Попова була відкрита Лабораторія 

інноваційних технологій електронного врядування НВЦ ПКП та ВП ОНАЗ ім. 

О.С. Попова за міжнародною програмою Швейцарської Конфедерації EGAP 

«Електронне урядування задля прозорості влади та участі громади» та Фонду 

Східна Європа. Введені в експлуатацію сучасні комп’ютери та обладнання лабо-

раторії у поєднанні з спеціальним програмним забезпеченням нададуть змогу 

викладачам Академії дистанційним способом проводити заняття з техніко-

технологічних питань е-урядування та е-демократії для фахівців органів публіч-

ної влади, бізнесу, громадських організацій та студентів у межах нових навчаль-

них дисциплін, проводити наукові дослідження та створювати дослідні зразки. 
 

7.13. Участь представників Академії в конференціях, семінарах, виставках,  

симпозіумах тощо за кордоном у 2016 р 

1.  З 26 по 28 лютого 2016 р.  доцент кафедри ІТ  ОНАЗ ім. О.С.Попова 

А.І. Чепок  як керівник української делегації взяв участь у XX Білоруській 

конференції школярів-дослідників, м. Мінськ (це був конкурс досліджень 

школярів з астрономіх, біології, інформатиці, математиці, фізиці та хімії).  

2. З 11 по 15 квітня 2016 року проректор з наукової роботи ОНАЗ ім. О.С. 

Попова Каптур Вадим Анатолійович був відряджений до м. Женева (Швейцарія) 

з метою участі у Зібрані групи доповідача з Питання 1/1 “Policy, regulatory and 

technical aspects of the migration from existing networks to broadband networks in 

developing countries, including next-generation networks, m-services, OTT services 

and the implementation of IPv6” 1-ї Дослідницької комісії (ДК-1) Сектору розвит-



  

ку Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) в дослідницькому періоді 2014-

2017 років. 

3. З 3 по 6 травня 2016 р. ректор Одеської національної академії зв'язку ім. 

О.С. Попова Петро Петрович Воробієнко взяв участь у роботі Форуму ВСІС 

(Всесвітньому саміті ООН на вищому рівні з питань інформаційного суспільст-

ва) - найбільших у світі щорічних зборів співтовариства ІКТ з метою розвитку 

(ІCT4D). Цей Форум є унікальною глобальною платформою й невід'ємною час-

тиною триваючого процесу ВСІС.  

4. З 11 по 13 вересня 2016 року проректор з наукової роботи  ОНАЗ ім. 

О.С. Попова Каптур Вадим Анатолійович був відряджений до   м. Мінськ (Рес-

публіка Білорусь) з метою участі у 16-му зібранні Робочої групи по роботі з 

МСЕ (далі – РГ МСЕ) Регіональної співдружності в галузі зв'язку. 

5. З 18 по 25 вересня 2016 року проректор з наукової роботи  ОНАЗ ім. 

О.С. Попова Каптур Вадим Анатолійович був відряджений до  м. Женева 

(Швейцарія) з метою участі у Третьому засіданні 1-ї Дослідницької комісії (ДК-

1) Сектору розвитку Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) в дослідниць-

кому періоді 2014-2017 років. 

6. З 20 по 22 вересня 2016 року начальник науково-дослідної частини 

ОНАЗ ім. О.С. Попова – Ірина Політова прийняла участь у Регіональній робочій 

нараді з питань забезпечення стійкої комунікації на базі ІКТ в інтересах форму-

вання економіки знань, досягнення Цілей в області сталого розвитку та здійс-

нення цілей Всесвітньої зустрічі на вищому рівні з питань інформаційного сус-

пільства (ВЗІС). 

7. З 26 вересня по 28 жовтня доцент кафедри КС ОНАЗ ім. О.С.Попова 

Соловська І.М. проходила підвищення кваліфікації  у Універсітеті Анхальт (Ні-

меччина) в рамках програми «Східні партнерства». 

8. З 26 жовтня по 05 листопада проректор з НПР та МЗ ОНАЗ ім.. 

О.С.Попова Шульган О.О. проходила підвищення кваліфікації  у Універсітеті 

Анхальт (Німеччина) в рамках програми «Східні партнерства». 

9. З 6 по 12 листопада 2016 року делегація ОНАЗ  ім. О.С. Попова у складі: 

Воробієнко Петро Петрович – ректор, голова   делегації; Каптур Вадим Анатолі-

йович – проректор з наукової роботи була відряджена до м. Бішкек, Киргизька 

Республіка з метою участі у Регіональному форумі з питань розвитку Міжнаро-

дного союзу електрозв’язку (далі – Форум) та Регіональних підготовчих зборах 

для регіону СНД (далі - РПЗ-СНД) до Всесвітньої конференції з розвитку елект-

розв'язку 2017 року. 

10. З 29 листопада по 03 грудня 2016 року директор ННІ РТ та ІБ Васіліу 

Є.В. взяв участь уМіжнародній науково-технічній конференції «Инженери ХХІ 

століття» у Технічно-гуманітарній академії у м. Бесько Бяла (Польща).      



  

11. У період з 13.12 по 17.12.2016 г. Гапанович Я.В. відвідав Державну 

академію Управління та інші ВНЗ Естонії. 

 

7.14. Міжнародні  заходи проведені на базі ОНАЗ 

№ 

з/п 
Вид заходу, тема, рівень заходу 

Строки   прове-
дення 

1. 

Навчальний семінар Центра професійної майстерності 

МСЕ «Перехід мобільних мереж на технологію LTE: 

стратегічні, технічні та економічні аспекти» 

15-18 березня 

2016 року 

2. 

V Міжнародна науково-практична конференція “Еко-

номіка та управління в умовах побудови інформаційно-

го суспільства” 

квітень 2016  

3. 
Регіональний семінар для країн СНД “Комплексні аспе-

кти кібербпезпеки в інфокомунікаціях” 

25-27 травня 

2016 

4. 

З 15 по 17 червня 2016 року Міжнародний союз елект-

розв'язку (МСЕ) спільно з Державною службою спеціа-

льного зв'язку та захисту інформації України та Одесь-

кою національною академією зв'язку ім. О.С. Попова 

(ОНАЗ ім. Попова) Міністерства освіти і науки України 

за підтримки Комітету з питань інформатизації та зв'яз-

ку Верховної Ради України провели Регіональний семі-

нар МСЕ для країн CНД та Грузії "Комплексні аспекти 

кібербезпеки в інфокомунікаціях". 

червень 2016 

5. 

XVІ Міжнародна науково-технічна конференція “Вимі-

рювальна та обчислювальна техніка в технологічних 

процесах” 

червень 2016 

6. 
26 Міжнародна Українська конференція «СВЧ-техніка 

та інфокомунікаційні технології» 
вересень 2016 

7. 
П'ятнадцята міжнародна конференція “Проблеми інфо-

рматики та моделювання (ПІМ-2015)” 
вересень 2016 

8. 

VII міжнародна науково-методична конференція “Лінг-

вістична підготовка студентів нефілологічних спеціаль-

ностей вищих навчальних закладів у контексті Болон-

ського процесу та Рекомендацій Ради Європи з вивчен-

ня, викладання та оцінювання мов” 

жовтень 2016 

9. 
VI Міжнародна науково-практична конференція “Інфо-

комунікації – сучасність та майбутнє” 
жовтень 2016 



  

10.

24 листопада 2016 року в ОНАЗ ім. О.С. Попова (Одеса, 

Україна) відбулися 3-ті збори Керівного комітету (КК) 

Центрів професійної майстерності (ЦПМ) Міжнародно-

го союзу електрозв'язку (МСЕ). 

 

Листопад 2016  

  

7.15. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво  

Розвиток наукового та науково-технічного співробітництва із закордонни-

ми організаціями є одним з ключових пріоритетів ОНАЗ ім. О.С. Попова.  

Маючи статус члена Сектора розвитку, Академія активно співпрацює із 

Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ). Серед основних стратегічних пріо-

ритетів співпраці ОНАЗ з МСЕ слід відзначити залучення іноземних інвестицій 

та грантів (у тому числі індивідуальних) на проведення перспективних дослі-

джень та покращення внутрішньодержавного та міжнародного іміджу, а також 

отримання додаткових коштів від комерціалізації переваг, що надає членство у 

Секторах МСЕ. 

У 2016 році ОНАЗ ім. О.С. Попова продовжила свою діяльність в раках 

програми Центрів професійної майстерності (ЦПМ) МСЕ за напрямами «Стра-

тегія та регулювання» та «Цифрове мовлення». Так, в межах цієї програми, в бе-

резні 2016 року Академію було проведено семінар за темою “Комплексні аспек-

ти переходу мобільних мереж на технологію LTE”. Число учасників, які пройш-

ли навчання в рамках даного семінару – 14 осіб, які представляли 3 країни: Кир-

гизьку Республіку, Республіку Молдову та Україну.  

24 листопада 2016 року в ОНАЗ ім. О.С. Попова (Одеса, Україна) відбули-

ся 3-ті збори Керівного комітету (КК) Центрів професійної майстерності (ЦПМ) 

Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ). Серед обговорюваних у рамках 3-х 

зборів Керівного комітету Центрів професійної майстерності питань слід відзна-

чити: «Перегляд складу Керівного комітету ЦПМ МСЕ країн СНД», «Загальна 

інформація про мережу ЦПМ і діяльність ЦПМ», «Результати та плани роботи 

МСЕ у сфері створення потенціалу», «Звіт про діяльність ЦПМ країн СНД за 

2016 рік», «Огляд принципів роботи Керівного комітету ЦПМ МСЕ країн СНД», 

«Основні аспекти фінансування ЦПМ (зокрема розподіл отриманої плати за на-

вчання)», «План роботи на 2017 рік», «Пропозиції з напрямків діяльності ЦПМ 

після ВКРЕ-17».  У зборах взяли участь 11 представників з 6 країн СНД, в тому 

числі 4 представники взяли дистанційну участь через систему ВКЗ, а також три 

представники МСЕ.  
 

 

 

 

 

 

 



  

8. ВИХОВНА РОБОТА 

Виховна робота у гуртожитках, результати чергувань оперативної 
групи порядку 

 Робота велась за такими напрямами: 

1. Збір звітів координаторів з ВР, щодо виховної роботи за 2015/16 н.р. та 

збір планів з виховної роботи за 2016/17 н.р.; 

2. Перевірки санітарного стану гуртожитків та дотримання студентами ви-

мог Положення про студентський гуртожиток ОНАЗ ім. О.С. Попова куратора-

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

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

ревірок гуртожитків (щотижня).  

4. Вечірні перевірки санітарного стану гуртожитків та дотримання студен-

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

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

в Академії» від 25.02.2013 р. № 01-05-53 оперативною групою порядку за участі 

викладачів, які проживають у гуртожитках. 

5. Щомісячне проведення суботників в гуртожитках Академії (9 суботни-

ків). 

На підставі звітів оперативної групи порядку за порушення вимог Положен-

ня про студентський гуртожиток ОНАЗ ім. О.С. Попова, Кодексу етики студента 

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

25.02.2013 р. № 01-05-53 (п.7) 38 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)  9 студентам оголошено догану.  

Догану за паління у приміщенні гуртожитку або на території Академії 

отримли 13 студентів. 

 

Фізичне виховання та пропаганда здорового способу життя 

Для забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів викладачами 

кафедри фізичного виховання з урахуванням спортивних інтересів молоді, їх 

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

кваліфікації організовувались спортивні секції. За звітний період їх відвідали 

близько 284 студентів.  

 Викладачами проводились секційні тренувальні заняття з різних видів 

спорту: легка атлетика (чол., жін.), футбол (чол., жін.), баскетбол (чол., жін.), во-

лейбол (чол., жін.), гандбол (чол.), бокс (чол.), боротьба (чол.), карате (чол.), ба-

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

3 вересня 2016 року в спортивному залі Одеської національної академії 

зв'язку ім. О.С. Попова відбулася презентація скелелазного стенду, на якому на-



  

ші студенти на співробітники навчаються і тренуються за наступними напрям-

ками: 

- скелелазання; 

- льодолазання; 

- альпінізм; 

- висотні роботи (з видачею сертифікату допуску). 

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 - 22 січня 2016 ро-

ку; 

- першість Академії з бадмінтону серед студентів - 15 березня 2016 року; 

- змагання з настільного тенісу серед першокурсників ОНАЗ - 17 лютого 

2016 року; 

- першість з настільного тенісу серед студентів Одеської національної ака-

демії зв’язку ім. О.С. Попова - 4 квітня 2016 року; 

- 11 студентів Академію зв'язку прийняли участь в традиційному легкоат-

летичному забіу на "Олімпійських іграх" м. Одеси - 21 травня 2016 року; 

- змагання на першості Академії з волейболу серед студентів ОНАЗ ім. О.С 

Попова - 25 травня 2016 року; 

- 12 студентів ОНАЗ ім. О. С. Попова взяли участь в Легкоатлетичному 

шоу «Вгору Потьомкінськими сходами» в День фізичної культури та спорту - 10 

вересня2016 року; 

- турнір з міні-футболу серед першокурсників ОНАЗ ім. О.С.Попова - 15 

вересня 2016 року; 

- XXV обласні студентські ігри серед ВНЗ з шахів. Від Академії зв'язку ви-

ступала команда «Зв’язківець», яка за результатами змагань зайняла 5 місце та 

залишилася у Першій лізі серед команд ВНЗ - 10-12 жовтня 2016 року; 

- першість Академії з настільного тенісу серед першокурсників - 5-6 лис-

топада 2016 року; 

- Першість Академії з бадмінтону серед студентів 1-го курсу - 17 листопа-

да 2016 року. 

З метою фізичного виховання та пропаганди здорового способу життя серед 

студентів Академії систематично проводяться спортивні свята. Так, 7 квітня 

2016 року відбулось Спортивне свято присвячене Всесвітньому дню здоров’я. 

Головною подією свята став турнір з міні-футболу серед збірних команд Науко-

во-навчальних інститутів, збірної команди іноземних студентів Академії та ко-

манди Коледжу зв’язку, яка вперше приймала участь в таких змаганнях. У пере-

ривах між матчами глядачів та учасників свята розважали танцювального гурта 

«Каденс» та Ірина Чащіна з Дмитром Павлюченковим з пісенними композиція-

ми. 



  

В кінці свята ректор Академії зв'язку - Воробієнко Петро Петрович приві-

тав та нагородив переможців й призерів змагань з міні-футболу,кращих по номі-

націях та вшанував кращих спортсменів серед студентів Академії – вручив їм 

спортивні костюми з символікою Академії за успіхи у спортивному житті. 

До Міжнародного дня спорту 4 квітня 2016 року відбулась Першість з на-

стільного тенісу серед студентів Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. 

Попова. 

Традицією стало проводити в ОНАЗ ім. О.С. Попова Обласну спартакіаду 

серед студентів і працівників в галузі зв'язку. У II Обласній спартакіаді, яка 

пройшла 10 лютого 2016 року, взяли участь збірні команди: Студенти ОНАЗ  

ім. О.С. Попова, Співробітники ОНАЗ ім. О.С. Попова, Студенти Коледжу зв'яз-

ку та інформатизації ОНАЗ ім. О.С. Попова, Співробітники Коледжу зв'язку та 

інформатизації ОНАЗ ім.О.С.Попова, Співробітники Одеського національного 

дослідницького інституту зв'язку (ОНДІЗ), Співробітники Українського націо-

нального дослідницького інституту радіо і телебачення (УНДІРТ). 

Спартакіада проходила по 4 видам спорту: 

- Дартс; 

- Настільний теніс; 

- Шахи; 

- Шашки. 

29-30 листопада 2016 проводилась Відкрита особисто-командна першість 

ПНПУ ім. К.Д Ушинського з бадмінтону. В змаганнях прийняло участь п’ять 

команд з ВНЗ міста. За результатам особистої першості переможцем змагання 

став Куряновський Анатолій, студент ННІ ІК та ПІ ОНАЗ ім. О.С. Попова, а ко-

манда ОНАЗ ім. О.С. Попова зайняла трете місце. 

Наші студенти-спортсмени виборюють медалі та переможні місця не лише 

на академічних а й на державних та міжнародних спортивних змаганнях. 

Так у 2016 році зв’язківці вибороли наступні нагороди: 

Галан Микола, студент 1 курсу ННІ КТА та Л, посів перше місце і став 

чемпіоном України з бойового мистецтва ШинКіокушинкай карате у розділі 

“куміте” на відкритому міжрегіональному чемпіонаті України “OPEN 

CHAMPIONSHIP SHINKYOKUSHINKAI KARATE OF UKRAINE GOLDSTAR” 

який проходив 28-29 жовтня 2016 року у м. Києві. Також Галан М. преміг у  Ві-

дкритому Чемпіонаті Полтавської області з Шинкіокушинкай карате 3 грудня 

2016 року у  віковій категорії 18+ та ваговій категорії до 80 кг! 

Насіковський Владислав, студент 5 курсу ННІ ІК та ПІ, з 1 жовтня по 2 

листопада 2016 року виборов звання чемпіона України з тхеквондо в розділі 

Керугі. 

 



  

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

проводилась профілактично-просвітницька робота щодо запобігання та про-

філактики поширення серед студентської молоді різноманітних захворювань та 

вживання алкогольних напоїв.  

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

реза Одеса», станція переливання крові ДП "Одеська залізниця", представників 

правоохоронних органів для студентів ОНАЗ було проведено наступні заходи:  

- лекція «СНІД, його наслідки та профілактика» - 25 лютого 2015 року; 

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

ня особистості під впливом алкоголю» - 24 березня 2016 року; 

- «Як захиститися від впливу радіації та що про неї слід знати» - лекція-

бесіда зі студентами академії до 30-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній 

електростанції – 25 квітня 2016 року; 

- лекція до - 19 травня 2016 року; 

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

керівництвом: сімейного лікаря КУ "ЦПМСП №12" Столяр І.М. і гінеколога КУ 

"ЦПМСП №12" Осипової І.В. На заході було розглянуто такі теми: 

- "Профілактика туберкульозу",  

- "Профілактика ГРВІ",  

- "Важливі аспекти вакцинації",  

- "Хвороби, що передаються статевим шляхом та їх профілактика",  

- "Контрацепція" - 8 вересня 2016 року; 

- лекція присвячена питанням донорства «Здай кров - врятуй життя» та забір 

крові станцією переливання крові ДП "Одеська залізниця" - 6 жовтня 2016 року; 

- лекція «Шкідливий вплив паління» - 10 листопада 2016 року. 

 

Культурно-масова робота 

Розвитку культурної самореалізації студентів сприяє робота різноманітних 

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

витку, різноманітні хореографічні колективи та вокалісти.  

Центром гуманітарної освіти та розвитку спільно з відділом соціально-

психологічної та виховної роботи протягом року було організовано та проведено 

11 культурно-масових заходів: 

- Урочистий концерт до Міжнародного жіночого дня - 3 березня 2016 

року; 

- Яскравий та емоційний конкурс «Містер Академії-2016» - 29 березня 

2016 року; 

- Урочиста церемонія вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій 

війні 1939-1945 рр.. та  Дня пам’яті і примирення! – 6 травня 2016 р.; 



  

- Конкурс краси та інтелекту “Зірка Академії - 2016”, (постановочне 

шоу із різноманітною стилістикою) - 12 травня 2016 року; 

- День знань і посвячення у студенти Одеської національної академії зв'яз-

ку ім. О. С. Попова - 31 серпня 2016 року; 

-  День соціолога в Україні в ОНАЗ ім. О.С. Попова 5 жовтня 2016 року   

- свято до Дня заснування Навчально-наукового інституту Комп'ютерних 

технологій, атоматизації та логістики - 20 жовтня 2016 року 

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

зв’язку, Дня Академії та Дня студента (концертна програма) - 18 листопада 2016 

року; 

- Фестиваль талантів серед першокурсників «СтудЗима» - 01 грудня 2016 

року; 

- Урочисте вручення дипломів бакалаврам, спеціалістам та магістрам – 

протягом 2016 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 заходах 

(конкурс «Студентська весна», «Зірка країни – EVOLUTION», «Лучшая команда 

страны 2016» та ін.).  

12 березня 2016 року у м. Київ відбувся Всеукраїнський танцювальний фес-

тиваль «ЛКС 2016» («Лучшая команда страны 2016»). Даний фестиваль являєть-

ся наймасовішим танцювальним конкурсом серед поціновувачів хіп-хопу у  Схі-

дній Європі. Цього року у ньому прийняли участь 52 команди з усієї України. 

Академію зв’язку на фестивалі представляла команда танцювального колек-

тиву «Triple Seven». 13 студентів із різних навчально-наукових інститутів Ака-

демії, під керівництвом Костянтина Луценка, успішно виступили та увійшли до 

ТОП-10 команд країни. Із 18 команд, представлених у категорії «Adults», «Triple 

Seven» зайняла 9 сходинку. За відгуками членів журі та досвідчених тренерів, 

для участі у фінальній частині фестивалю нашій команді не вистачило лише 

впевненості та досвіду участі у подібних конкурсах. Адже це був їхній дебютний 

виступ на великій сцені на рівні з професійними колективами. 

25 травня 2016 року танцювальний колектив "Cadence" виборов 1 місце в 

танцювально - вокальному проекті "Зірка Країни-EVOLUTION". 

1 квітня 2016 року студенти ОНАЗ ім. О.С. Попова гідно представили Ака-

демію на міжвузівському гала-концерті студентської творчості «Студентська ве-

сна - 2016». Вітаємо танцювальний колектив Академії «Cadence», під керівницт-

вом Ірини Книш, з перемогою в номінації "Велика хореографія", а також збірну 

команду КВН першокурсників ННІ КТА та Л "Нелогічні" з 3 місцем в категорії 

КВН. Академія зв'язку є вже дворазовим переможцем Студентської Весни в ка-



  

тегорії "Велика хореографія". У минулому році кращим танцювальним колек-

тивом став TripleSeven.  

Також талановиті студенти ОНАЗ ім. О.С. Попова приймали участь в Пер-

шому Молодіжному фестивалі Талантів серед творчої молоді міста 24 червня 

2016 року. Своїми творчими номерами глядачів радували: Ірина Школа, Ірина 

Чащина, Дмитро Павлюченков, танцювальний колектив «Cadence», Дмитро Го-

рдієнко і Анастасія Царьова, а також багато талановитих артистів з інших ВНЗ 

міста. По закінчення концертної програми всім виступаючим були вручені дип-

ломи учасників першого Молодіжного Фестивалю Талантів! 

Найбільш очікуваними та бажаними в Одеській національній академії 

зв’язку ім. О.С. Попова являються конкурси краси та інтелекту «Містер Акаде-

мії» та «Зірка Академії». 

29 березня 2016 року Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 

обирала свого «Містера Академії – 2016». У цьому яскравому та емоційному 

шоу брали участь 6 сильних, винахідливих, мужніх і талановитих хлопців, які 

вийшли на сцену і заявили про себе! 

Першим у конкурсі «Містер Академії – 2016» було дефіле учасників У зага-

льній хореографічній композиція «Козаки» учасники демонстрували свої танцю-

вальні здібності та спритність. 

Всі учасники отримали цінні пам'ятні подарунки - іменні наручні годинни-

ки, а перші 3 призера отримали сертифікати на безкоштовне відвідування Музею 

цікавої науки. Головний приз, який дістався переможцю - сертифікат на поїздку 

до Львова. 

12 травня 2016 року в ОНАЗ ім. О.С. Попова відбувся щорічний конкурс 

краси і таланту “Зірка Академії – 2016”! 

 З 10 учасниць обирали харизматичну, талановиту дівчину, яка вміє себе 

подати, зі смаком одягнутися та продемонструвати свої здібності та якій буде 

присвоєно титул «Зірка Академії – 2016»! 

Всі учасниці отримали цінні пам’ятні подарунки – іменні наручні годинни-

ки з гравіровкою, а переможниці отримали подарункові сертифікати на відвіду-

вання фітнес-клубу “Fit Curves”. 

Співробітники Центру і працюючі при ньому художні колективи протягом 

усього навчального року подають постійну консультативну та організаційну до-

помогу інститутам Академії у проведенні Днів інститутів, вручення дипломів 

магістрам та спеціалістам, Днів відкритих дверей, у проведенні Міжміських 

конференцій та семінарів. 

 

Національно-патріотичне виховання 

З метою національно-патріотичного виховання в ОНАЗ протягом навчаль-

ного року проводились заходи з нагоди відзначення: 



  

- Дня Державного Прапору України, 

- Дня соборності України, 

- Дня Збройних Сил України,  

- Дня звільнення Одеси від фашистських загарбників, 

- Дня Перемоги у Другій світовій війні та Дня гідності та примирення, 

- Дня конституції України, 

- Дня незалежності України, 

- Дня гідності і свободи. 

З нагоди відзначення зазначених свят, інститутами та структурними підроз-

ділами Академії були проведені тематичні книжкові виставки та літературні ек-

спозиції, кураторські години, святкові композиції. 

24 лютого 2016 року студенти Одеської національної академії зв’язку зу-

стрілися з громадським діячем та активістом Євромайдану в Одесі, отаманом 

«Чорноморського Гайдамацького З’єднання», правозахисником та співавтором 

наукових видань з історії Південної Одеси - Сергієм Гуцалюком, учасником бо-

йових дій на Сході України – Олександром Голопотелюком та керівником 

Центру патріотичного виховання молоді «Гайдамацька Січ» - Вадимом Кіровим. 

Зустріч була присвячена вшануванню подвигу учасників Революції гідності й 

увічненню пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

З 8 по 10 квітня 2016 року-співробітники бібліотеки Академії організували 

книжкову виставку: "Пісня про подвиг!" на якій були представлені видання, що 

віддзеркалюють події Другої світової війни, з історії Одеси цих часів, також сту-

дентам провели тематичні лекційні години.Захід вшанування пам’яті визволите-

лів Одеси від фашистських загарбників в ОНАЗ ім. О.С. Попова, вже є тради-

ційним, адже 10 квітня від 1944 р. став одним з найдорожчих днів у серці кож-

ного одесита. 

19 вересня 2016 року в Актовій залі Одеської національної академії зв’язку 

ім. О.С. Попова відбулася презентація звіту «Ті, що пережили пекло». Видання 

описує реальний стан подій на Донбасі і є звітом про піврічну роботу Коалі-

ції«Справедливість заради миру на Донбасі». 

19 жовтня 2016 року  співробітниками бібліотеки ОНАЗ ім. О.С. Попова 

спільно з кафедрою політології, соціології та соціальних комунікацій було про-

ведено круглий стіл до Дня українського козацтва,  присвячений І. Мазепі. 

Завідуюча бібліотеки декламувала уривок з поеми «Мазепа» В. Сосюри, ро-

зповіла цікаві моменти з життєвого шляху, зокрема про  сім’ю, роки навчання в 

Києво-Могилянської колегії, а потім в  Європейських країнах, про службу в 

польського короля, про романтичні пригоди. Особливу увагу приділено меце-

натській діяльності І. Мазепи. Про військові походи, гетьманство, зовнішню по-

літику, розвиток господарства розповідала співробітниця бібліотеки Сокотуха 

Теодосія Семенівна. Студенти підготували доповіді про тактику бою та внутрі-



  

шню політику гетьмана. Співробітники бібліотеки ОНАЗ ім. О.С. Попова орга-

нізували книжкову виставку по темі заходу. 

1 грудня 2016 року  Україна відзначає надзвичайно важлива та символічна 

дата — 25-та річниця Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта про-

голошення незалежності України. Саме після референдуму 1 грудня 1991 року 

незалежну Україну визнали усі суб’єкти міжнародних відносин. 

У зв'язку з цією визначною подією співробітники бібліотеки ОНАЗ ім. О.С. 

Попова організували книжкову виставку, на якій були презентовані видання що-

до незалежності України, спільно з виставкою були проведені тематичні лекції-

бесіди. 

 

Інтелектуально-духовне та естетичне виховання 

З метою естетичного виховання студентів дирекціями інститутів, координа-

торами з виховної роботи та кураторами груп проводилися екскурсії по визнач-

ним місцям міста, його музеям, виставкам і храмам. 

Проведено 33 екскурсій до Музею ОНАЗ для студентів, учнів ЗОШ, учасни-

ків конференцій, випускників різних років навчання та гостей Академії. За 2016 

рік Музей відвідало 265 чоловік, за увесь період – близько 1800 чоловік. 

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

лкова організація студентів шороку організовують поїздки груп активістів, 

спортсменів та студентів ОНАЗ із високими досягненнями у навчанні до найці-

кавіших і славетних міст України - Києва,Львова, Умані та ін. На зимових кані-

кулах зв’язківці подорожують до Карпат. 

25 лютого 2016 року до 145-річчя з дня народження видатної української 

поетеси Лесі Українки, співробітниками бібліотеки та студентами 3-го курсу 

ННІ ІК та ПІ в провели літературно-музичний вечір «Вічний живий голос». За-

хід супроводжувався відео презентацією та декламацією студентами її поетич-

них творів та пісень, пронизаних легким сумом, присутнім у ліричній поезії, 

глибокою любов’ю до рідної землі, неньки України.  На заході була представле-

на книжково-ілюстративна виставка «На крилах пісень». 

Також Викладачі провели лекції зі студентами, які були присвячені творчо-

сті Лесі Українки та силі її слова про велику любов до рідної землі, її вболівання 

за долю народу. 

12 квітня 2016 року відбулася лекція-бесіда до дня працівників ракетно-

космічної галузі України та Всесвітнього дня авіації і космонавтики, яка була 

організована співробітниками бібліотеки. 

Для студентів ННІ радіо, телебачення та інформаційної безпеки виступив 

лектор – доктор технічних наук, професор Академії зв’язку, академік Міжнарод-

ної Академії Інформатизації, член Європейської хартії інженерів-електриків Ба-

нкет Віктор Леонідович.  



  

Доповідь супроводжувалась демонстрацією фотографій і документів з ар-

хіву доповідача. 

- Розробка апаратури прийому сигналів метеосупутника «Метеор». 

- Розробка Концепції розвитку супутникового зв'язку України. 

- Робота на міжнародній конференції WRC-97 по виділенню частотно-

орбітального ресурсу України. 

- Підготовка фахівців КБ «Південне» для проекту «Морський старт». 

Студент – поет 3-го курсу ННІ ІК та ПІ Олександр Демченко декламував 

власні вірші. По темі заходу було організовано книжкову виставку. 

З метою вшанування пам'яті видатного українського письменника, вченого 

та громадського діяча Івана Яковича Франка, популяризації його літературної, 

публіцистичної, наукової спадщини, зважаючи на його вагомий внесок у станов-

лення української нації, відзначили пам'ятні дати - 160-річчя від дня народження 

та 100-річчя від дня смерті Івана Франка 20 квітня 2016 року в ОНАЗ ім. О.С. 

Попова за участі студентів та співробітників Академії було проведено круглий 

стіл: «Феномен Івана Франка і сучасність». 

Спеціальним гостем круглого столу був доцент ОНМА, мовознавець, фран-

ковед – Василь Іванович Д’яченко, який розповідав цікаві моменти з життєвого 

шляху Івана Яковича Франка та декламував його вірші. Співробітники бібліоте-

ки ОНАЗ ім. О.С. Попова організували книжкову виставку життя і творчості Ве-

ликого Каменяра: «Апостол духу і праці». Книжкову виставку презентувала за-

відуюча бібліотеки Грищенко О.Л., яка розповідала про ліричні твори Івана 

Франка із збірки "Зів'яле листя". Про наукову спадщину письменника розповіда-

ла співробітниця бібліотеки Сокотуха Ф.С. Студенти підготували доповіді про 

сім'ю поета. 
 

Правове виховання 

З метою формування моральної і правової свідомості молодих людей, 

озброєння їх знаннями українського законодавства, необхідними для практичної 

професійної діяльності та для використання правових знань в особистому житті, 

формування поваги до держави і права та нетерпимого ставлення до правопору-

шень, злочинності в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова про-

водилися наступні заходи. 

З 5 по 9 грудня 2016 року в Академії зв'язку проходив Всеукраїнський тиж-

день права. В рамках данної події співробітники бібліотеки ОНАЗ ім. О.С. По-

пова організували книжкову виставку під назвою «Всеукраїнський тиждень пра-

ва», на якій були презентовані видання щодо прав людини, а також інша літера-

тура правового змісту. 

У рамках тижня права, суддею Приморського районного суду м. Одеси - За-

городнюком Володимиром Івановичем була проведена просвітницька лекція-

бесіда під назвою:«Судова реформа: зміни системи правосуддя України»,  метою 



  

якої було донести до студентів основні поняття щодо основних Законів та прав 

людини в Україні. 

5 грудня 2016 року з нагоди Дня місцевого самоврядування студенти ОНАЗ 

ім. О.С.Попова відвідали Малиновську районну адміністрацію Одеської міської 

ради. 

Зв’язківцям провели екскурсію по відділах райадміністрації, розповіли про 

напрямки діяльності кожного з них, познайомили з головою адміністрації та йо-

го заступником. Також студенти Академії зв’язку мали змогу бути присутніми 

на відкритому засіданні Малиновської районної адміністрації Одеської ради. 

14 квітня 2016 року та 24 листопада 2016 року в ОНАЗ ім. О.С. Попова 

пройшли профілактична лекція-бесіда "Основні засоби запобігання і протидії 

торгівлі людьми". Лекцію провела консультант профілактично-просвітницького 

проекту "OPEN" Анастасія Піддубська. 

Проект "OPEN" - це міжнародна програма консультування та супроводу мо-

лоді, особливо під час пошуку нових можливостей навчання та працевлашту-

вання, спрямована на попередження випадків торгівлі людьми. 

На лекції обговорювалися питання щодо реальних випадків торгівлі людьми 

та їх попередження. Студентам також роздали інформаційні матеріали.  

28 жовтня 2016 року відбулось відкриття Лабораторії інноваційних техно-

логій електронного врядування НВЦ ПКП та ВП ОНАЗ ім. О.С. Попова за між-

народною програмою Швейцарської Конфедерації EGAP «Електронне уряду-

вання задля прозорості влади та участі громади» та Фонду Східна Європа.  

Введені в експлуатацію сучасні комп’ютери та обладнання лабораторії у по-

єднанні з спеціальним програмним забезпеченням нададуть змогу викладачам 

Академії дистанційним способом проводити заняття з техніко-технологічних 

питань е-урядування та е-демократії для студентів у межах нових навчальних 

дисциплін! 
 

Екологічне виховання 

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

благоустрою та правильного поводження з відходами, щомісяця студенти під 

керівництвом комендантів гуртожитків, завідуючої господарством та координа-

торів з виховної роботи проводять суботники з метою прибирання гуртожитків 

та прилеглої до них території. Протягом звітного періоду проведено 9 суботни-

ків. 

2 квітня 2016 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 при-

бирали паркову зону від опалого листя та пластику, а також висадили нові дере-

ва. 



  

23-24 квітня 2016 року наші студенти прийняли участь у шостій щорічній 

всеукраїнській соціально-екологічної акції «Зробимо Україну чистою». Всеукра-

їнська 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 при-

бирання своєї країни. У цей день студенти ОНАЗ ім. О.С.Попова висадили деко-

ративні хвойні дерева та кущі в дворі головного корпусу Академії. Також 

зв’язківці-активісти провели дводенний суботник на базі відпочинку ОНАЗ ім. 

О.С. Попова «Електрон». За цей час студенти побілили дерева та бордю-

ри,зібрали та вивезли сміття. 

На завершення цієї чудової акції студенти Академії стали учасниками кон-

цертної програми, яка проходила на території Меморіалу героїчної оборони 

Одеси - 411-ї берегової батареї. Найкращі номери від танцювальних колективів 

«Cadence» і «TripleSeven», вокалістів Ірини Школи, Дмитра Павлюченкова і Іри-

ни Чащиної, радували одеситів і гостей міста! Велика подяка всім за участь в 

еко-концерті! 

 

Благодійна діяльність 

Важливим явищем в суспільному житті Одеської національної академії 

зв’язку ім. О.С. Попова є благодійна діяльність. Благодійність для наших студе-

нтів – це не просто акт милосердя й знак уваги та турботи про малозабезпечених 

та знедолених людей; це передусім веління серця і один з аспектів роботи акти-

вістів студентського профкому. Протягом 2016 року за ініціативою студентсько-

го самоврядування та адміністрації було реалізовано чимало соціальних проек-

тів. Активісти Волонтерського штабу ОНАЗ за допомоги Студентської ради та 

Профспілки студентів систематично організовують Благодійні ярмарки "Hand-

made та кулінарія" в Академії зв'язку. Студенти-волонтери пригощають усіх не-

байдужих своїми кулінарними шедеврами, які готують власноруч, а забрані ко-

шти направляються в дитячі будинки міста та на лікування хворих дітей. Такі яв 

маки були організовані 15 лютого 2016 року та 5 жовтня 2016 року. 

9 лютого 2016 року студенти ОНАЗ ім. А.С. Попова за підтримки Департа-

ментом освіти і науки Одеської міської ради та Міжнародного союзу електроз-

в'язку організували міні-виставу для учнів дошкільних навчальних закладів під 

назвою «Безпечний світ Інтернету». Міні-виставу підготували на осно-

ві «Мультимедійного навчального дистанційного курсу безпечного користуван-

ня ресурсами мережі Інтернет». У цікавій, ігровій формі казкові персонажі: Не-

знайка, Пеппі «Довга панчоха» та професор Гуглівський розповіли дошкільня-

там про основні правила поведінки в мережі Інтернет і ті небезпеки, які їх мо-

жуть там підстерігати 



  

6 жовтня 2016 року студенти-добровольці ОНАЗ ім. О.С. Попова здали 

кров в цілях забезпечення нею та її компонентами населення м. Одеси та бійців 

АТО. 

Протягом дня бригада співробітників станції переливання крові ДП "Одесь-

ка залізниця" організовано здійснювала забір донорської крові. Свою кров поже-

ртвували 41 людина, донорами стали дівчата і юнаки Академії. Більше половини 

тих, хто прийшов - первинні донори. Приємно відзначити, що деякі студенти 

здають кров не перший раз. Завдяки нашим студентам-донорам лікарі зможуть 

врятувати не одне життя, а той хто рятує одне життя - рятує цілий світ! 

14 жовтня 2016 року у День Козацтва і Захисника України Волонтерский 

штаб відвідав воєнний госпіталь № 411 (вул. Пироговська 2/2) з смаколиками, 

листівками, вітамінами та ін.  

Не припиняв свою діяльність волонтерський штаб ОНАЗ навіть на літніх 

канікулах. Усі зібрані іграшки, речі, книги, канцелярія, солодощі та фрукти були 

передані до будинку-інтернату для дітей-інвалідів, школи-інтернату №97 для ді-

тей з вадами слуху, дитячий будинок змішаного типу в м Білгород – Дністровсь-

кий. У веревні 2016 року волонтери допомогали благодійному фонду «Дорога до 

дому» та волонтерам для помічі біженцям та переселенцям. 

20грудня 2016 року волонтери ОНАЗ разом із молоддю УГКЦ відвідали 

одеський дитячий будинок-інтернат для дітей інвалідів (вул. Макаренка,20) та 

вручили подарунки від святого Миколая  112 вихованцям. 

 

Робота з профкомом студентів та органами студентського самоврядування 

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. 

Студентське самоврядування академії, діє на підставі «Положення про сту-

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

До складу студентського самоврядування ОНАЗ ім. О.С. Попова входить 76 

студентів, з яких 30 студентів являються представниками ради гуртожитків, 41 у 

складі академічних груп. Студентська рада ОНАЗ ім. О.С. Попова є представни-

цьким органом студентів, всіх інститутів Академії.  

Напрямки діяльності Студентського самоврядування: 

- допомога і підтримка в навчанні, професійному самовизначенні і соціа-

льного захисту членів Студентського самоврядування; 

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

Попова; 



  

- організація і проведення наукових і культурних конференцій, фестива-

лів, 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, семіна-

рів; 

- проведення спортивних та інших заходів, що сприяють розвитку спорту 

та фізичного виховання молоді Одеської національної академії зв'язку ім О. С. 

Попова; 

- розвиток волонтерського руху. 

За 2016 рік відбулося 12 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, сис-

тематично проводяться збори з членами студрад гуртожитків. Постійно ведеться 

моніторинг комунально-побутових проблем, приймаються рішення щодо пок-

ращення умов проживання.  

Традиційно, за підтримки Профспілки студентів, за звітний період були 

організовані ознайомчі подорожі до Умані та Львова. У 2016 році студенти Ака-

демії відпочивали в Карпатах взимку, а влітку вони мають можливість оздоров-

лювалися на базі відпочинку Академії «Електрон». 

Окрім того молодь активно організовує проведення культурно-масових за-

ходів. Про це свідчить регулярне проведення флеш-мобів, квестів, чемпіонатів з 

Що? Де? Коли?, організація різноманітних конкурсів, тематичних вечорів, прис-

вячених професійним та державним святам. Одними з найпопулярніших заходів 

серед студентів слід вважати:, фестиваль талантів першокурсників «Студентська 

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

За підтримки Студентського Самоврядування продовжує своюдіяльність 

волонтерський рух академії. В рамках цього руху були проведені Третя та Чет-

верта Благодійні Hand-made ярмарки та Благодійний аукціон побачень, а зібрані 

кошти та речі були передані в дитячі будинки. Основною метою організацій бла-

годійних акцій, являється виховання традицій робити безкорисливі добрі справи. 

Мета студентського самоврядування - створити можливість для реалізації будь-

яких волонтерських ініціатив та прилучати громадськість до вирішення найваж-

ливіших проблем суспільства. 

Перший Вечір живої музики був організований 18 лютого 2016 року. 



  

28 лютого 2016 року за ініціативи Профкому студентів Академії відбувся 

перший кіберспортивний чемпіонат серед любителів комп’ютерних ігор з дис-

ципліни «FIFA 2016». 

На протязі усього дня 16 студентів-учасників, які пройшли реєстрацію, бо-

ролись за звання переможця та кращого гравця в «FIFA 2016». Після усіх етапів 

змагань (груповий відбір та матчі плей-офф) були визначені призери чемпіонату. 

Цього ж дня Профком студентів відкрив Буккроссинг. Буккроссинг — це обмін 

книгами. Людина, прочитавши книгу, залишає її у приміщенні новоствореного 

Студентського клубу ОНАЗ - в аудиторії №34, що знаходиться на «0» поверсі 

Академії, для того, щоб інша, людина могла цю книгу прочитати; та у свою чер-

гу повинна повторити процес.  

В цілому проведена робота студентського самоврядування за звітний період 

мала позитивний відгук, студенти стали більш активним            

в обговоренні питань, які стосуються навчання, стали більше перейматися зага-

льними проблемами. Отже студентське самоврядування в ОНАЗ ім. О.С. Попова 

має дієві передумови для свого подальшого розвитку. 

 

10. ОХОРОНА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

В академії протягом 2016 р. надзвичайних ситуацій не сталося.  

 На виконання галузевої програми МОН України від 22.04.2016 року  

№1/9-209, графіків перевірок та звітності про стан умов та безпеки праці, 

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова надає звітність попере-

дження випадків травмування, досягненню встановлених нормативів безпеки 

життєдіяльності студентів та співробітників Академії за 1 півріччя 2016 року:  

- проведена роз’яснювальна робота серед студентів та співробітників що-

до поведінки в умовах низьких температур, попередження випадків переохоло-

дження та обморожень, навчання з наданням першої медичної допомоги, переве-

зень автомобільним та залізничним транспортом, проведення екскурсій, призна-

чені відповідальні особи за збереження життя і здоров’я студентів, співробітни-

ків під час проведення зазначених заходів; 

- проведено навчання з питань охорони праці, призначені відповідальні за 

стан охорони праці в підрозділах; 

- придбані засоби індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів; 

- обладнанні вартові місця відповідною інформацією стосовно надзви-

чайних ситуацій техногенного характеру та терористичних актів, незаконного 

втручання в дії академії; 

- залучаються до роботи служби державної автоінспекції для проведення 

лекцій з надання інформації про безпеку дорожньо-транспортного руху, правил 

поведінки пішоходів, та безпеки поведінки в зв’язку з бойовими діями  в зоні 

АТО; 



  

- керівники структурних підрозділів обов’язково проходять навчання та 

перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності з оформлен-

ням відповідних протоколів; 

- при проведенні вступного інструктажу з охорони праці і вступного ін-

структажу з безпеки життєдіяльності студентів, слухачів, аспірантів академії пе-

редбачено ознайомлення всіх працівників і студентів з правилами пожежної без-

пеки, радіаційної безпеки, дії у випадку надзвичайних ситуацій природного і те-

хногенного характеру, безпека дорожнього руху, поводження на вулиці, безпека 

поводження на воді, електробезпека, перша медична допомога; 

- програми навчання з дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студен-

тів академії містять питання охорони праці, пожежної, радіаційної безпеки, без-

пеки дорожнього руху, безпеки поводження на воді, реагування на надзвичайні 

ситуації, питання профілактики побутового травматизму; 

- при поселенні в гуртожитки усі мешканці знайомляться з “Правилами 

внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках», інструкціями з безпеч-

ного користування газовими плитами, з охорони праці, електробезпеки і пожеж-

ної безпеки; 

- на кафедрі безпеки виробничих процесів та електроживлення систем 

зв’язку щорічно виконуються магістерські та дипломні проекти з питань безпеки 

життєдіяльності та охорони праці (розробка систем виробничого освітлення на 

базі сучасних технологій та розробка заходів профілактики виробничого травма-

тизму на підприємствах галузі зв’язку), а також розроблені слайд-лекції з питань 

законодавства з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки та надання 

першої медичної допомоги; 

- в Академії щорічно проводиться закупка плакатів та альбомів з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, електробезпеки, 

пожежної безпеки та надання першої медичної допомоги для оформлення кабі-

нету з охорони праці.  

 

Заходи, щодо запобігання можливим терористичним актам та актам неза-

конного втручання в діяльність академії заплановані на І півріччя 2016 року ви-

конані. 

1. Перевірені лабораторні корпуси та гуртожитки на випадок пожежі  про-

явів терористичних актів у вигляді екстрених евакуацій з приміщень, порядок 

проведення евакуації, дії співробітників і студентів. 

2. Проведенні інструктажі з завідувачами гуртожитків (№№1-5), коменда-

нтами учбового та лабораторного корпусів, з працівниками вартових служб, 

працюючим персоналом в діях при виникненні можливих терористичних актів 

та актів несанкціонованого втручання в діяльність академії. 



  

3. Постійно співробітниками канцелярії відслідковуються і впроваджу-

ються попереджувальні заходи щодо виявлення небезпечних вкладень у пошто-

вих відправленнях. 

4. Здійснюється контроль за пропускним режимом в навчальних корпусах 

та гуртожитках академії. 

5. Сплановані спільно з Центром Захисту Населення (ЦЗН) та проведені в 

академії лекції за участю працюючого персоналу, служби пожежної безпеки та 

охорони праці, щодо дій працівників при загрозі терористичних актів. 

6. Відповідно наказу №01-05-85 від 16.04.2016 р. оновлені “Посадові ін-

струкції” начальника об’єкту ЦЗ; начальника штабу ЦЗ.  

7. Проведений місячник присвячений дню Чорнобильської аварії. Наміче-

ний план заходів з нагоди Всеукраїнського місячника на тему: «Чорнобиль від 

подолання до відновлення та розвитку» виконаний в повному обсязі.  

8. Проведено навчання з співробітниками академії на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій та терористичних актів з записами у відповідних журна-

лах. 

 

 

Ректор         П.П. Воробієнко 


