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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 нормативно-

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

цептуальні засади розвитку академії на 2013-2018 роки, план роботи академії на 
2016/17 та 2017/18 роки. 

Підготовка фахівців у 2017 році до 06 липня проводилась відповідно до 

ліцензії МОН України від 23.01.2014 року АЕ № 285596 далі 06.07.2017 р. у від-

повідності до наказу МОН України № 141-л ліцензію на освітню діяльність у 

сфері вищої освіти переоформлено на електронну.  

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.  

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова у 2017 році здійс-

нювала свою діяльність у відповідності до Статуту, затвердженого наказом Мі-
ністерства освіти і науки України від 05.08.2013р. № 1080 та нової редакції Ста-

туту затвердженої наказом МОН України № 785 від 01.06.2017 р. 

В 2017р. продовжувалось удосконалення нормативної бази.  Так розробле-

но та затверджено на засіданні Вченої ради ряд положень: 

- «Тимчасове Положення про порядок призначення і виплату стипендій, 

матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам ОНАЗ  ім. О.С. 

Попова». 

- «Тимчасового Положення про організацію інституту наставництва в 

ОНАЗ ім. О.С. Попова».   

- «Положення про дуальну освіту». 

Внесено доповнень до «Робочої інструкції про планування та облік робочого ча-
су науково-педагогічних та педагогічних працівників ОНАЗ  ім. О. С. Попова». 
 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Протягом 2017 року пройдено ліцензування за наступними спеціальностя-

ми: 

        

 

 

 

 



  

  Таблиця 2.1 

№ 

з/п 

Шифр 

галузі 
знань 

Назва галузі знань 
Код 

спеціальності 
Назва 

спеціальності 
Ліцензований 

обсяг 

Номер 

рішення за 

кожною 

спеціальністю 

Підготовка бакалаврів 

1 12 
Інформаційні 
технології 

122 
Комп’ютерні 

науки 
100 

Наказ МОН 

№1397л від 

30.06.2016, 

Постанова КМУ 

№ 53 від 

01.02.2017 р. 

2 12 
Інформаційні 
технології 

121 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

150 

Наказ МОН  

№ 60-л від 

24.03.2017 

Підготовка магістрів 

1 17 
Електроніка та 

телекомунікації 
172 

Телекомунікації 
та радіотехніка 

 

800 

Наказ МОН  

№ 43-л від 

10.03.2017 

2 05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 185 

Наказ МОН  

№ 79-л від 

18.04.2017 

3 12 
Інформаційні 
технології 

125 Кібербезпека 120 

Наказ МОН  

№ 79-л від 

18.04.2017 

4 07 
Управління і 

адміністрування 
073 Менеджмент 120 

Наказ МОН  

№ 79-л від 

18.04.2017 

5 15 
Автоматизація та 

приладобудування 
151 

Автоматизація 

та 

комп’ютерно-

інтегровані 
технології 

200 

Наказ МОН  

№ 79-л від 

18.04.2017 

Коледж  зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова 

Підготовка бакалаврів 

1 12 
Інформаційні 
технології 

126 

Інформаційні 
системи та 

технології 
50 

Наказ МОН  

№ 60-л від 

24.03.2017 

2 12 
Інформаційні 
технології 

123 
Комп'ютерна 

інженерія 
50 

Наказ МОН  

№ 79-л від 

18.04.2017 

 

Також у 2017 році переоформлено сертифікати про акредитацію спеціаль-

ностей бакалаврів та магістрів на підставі Наказу Міністерства освіти і науки 

України «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів ви-

щих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію на-

прямів та спеціальностей» від 19.12.2016 № 1565. 

Відповідно до Статуту основними видами діяльності академії є: 



  

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

вчання на основі повної загальної середньої освіти з наданням освітньо-

кваліфікаційних рівнів «бакалавр» 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 ЗВО, підприємствами тощо, 

участь представників Академії у симпозіумах, 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 та закінчили 

навчання у 2017 році навчалися відповідно до освітньо-професійних програм та 

навчальних планів, які були чинними на дату вступу. 

У 2017/2018 навчальному році введені в дію нові навчальні плани за рядом 

спеціальностей для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти. 

Таблиця 2.2 

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

№ 

з/п 
Показники діяльності 

Кількісні параметри 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма  

навчан-

ня 

1 

Ліцензований обсяг вищого навчального закладу 

(осіб) у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 
4030 

     - молодший спеціаліст (осіб) 610 

     - бакалавр (осіб) 1975 

     - магістр (осіб) 1445 

2 

Кількість студентів у т.ч. за формами навчання: 1754 1111 

    - денна (очна) (осіб) 1754 - 

   - заочна, дистанційна (осіб) - 1111 

3 Кількість навчальних груп (одиниць) 81 78 

4 

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється 

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

кваліфікаційними рівнями: 

18 4 

   - молодший спеціаліст 3 - 

   - бакалавр  8 2 



  

   - магістр  5 2 

5 
Кількість кафедр (одиниць) 24 

з них випускових (одиниць): 15 

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 346 

Серед них: 

− докторів наук, професорів, осіб / % 

− кандидатів наук, доцентів, осіб / % 

 

51/15% 

166/48% 

 

В таблиці 2.3 представлено перелік спеціальностей та спеціалізацій, за 
якими навчаються студенти в ОНАЗ ім. О.С. Попова. 

Таблиця 2.3 

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

БАКАЛАВРАТ МАГІСТРАТУРА 

ННІ  

Інфокомунікацій 

та  

програмної  

інженерії 

172. Телекомунікації 
та радіотехніка 

• Комп’ютерні мережі  
та Інтернет 

• Мобільний зв’язок 

• Телекомунікаційні  
системи та мережі 

• Інформаційні технології та  

системи у бізнесі 
• Комп'ютерні мережі та Ін-

тернет 

• Програмне забезпечення 

інформаційних мереж 

зв’язку 

• Телемедицина 

• Мобільний зв'язок 

• Мультисервісні засоби 

     телекомунікацій 

• Телекомунікаційні  
системи та мережі 

• Технології та засоби  

волоконно-оптичного зв'я-

зку  

121. Інженерія  

        програмного 

        забезпечення  

• Інженерія програмного 

забезпечення  

• Інженерія програмного  

забезпечення  

122. Комп'ютерні 
         науки   

• Комп’ютерні науки • Комп’ютерні науки 

ННІ  

Радіо,  

телебачення  

та  

інформаційної  

безпеки 

125. Кібербезпека  

• Системи технічного  

захисту інформації  
• Безпека інформаційних і 
комунікаційних систем  

• Системи технічного  

захисту інформації  
• Безпека інформаційних і 
комунікаційних систем  

172. Телекомунікації 
та радіотехніка  

• Інформаційні  
   відеосистеми 

• Радіоелектронні технології 
захисту інформації 

  



  

ННІ  

Комп’ютерних  

технологій,  

автоматизації  

та  

логістики 

151. Автоматизація 

та комп’ютерно- 

інтегровані 
технології  

• Комп'ютерно-інтегровані 
технологічні процеси та 

прикладне програмування 

• Автоматизовані системи 

управління та контролю 

поштового зв’язку 

• Робототехніка та техноло-

гії «Інтернет речей»  

• Комп'ютерно-інтегровані  
технологічні процеси та  

прикладне програмування 

• Автоматизовані системи 

управління та контролю  

поштового зв’язку 

• Робототехніка та техноло-

гія «Інтернет речей»  

ННІ  

Економіки  

та  

менеджменту 

051. Економіка  
• Економіка підприємства 

• Інтернет-економіка  

• Економіка підприємства 

• Інтернет-економіка  

073. Менеджмент  

• Менеджмент організації та 

адміністрування 

• Інтернет-менеджмент  

• Менеджмент організації та  

адміністрування 

• Інтернет-менеджмент  

• Менеджмент зовнішньое-

кономічної діяльності 
ННІ  

Проблем  

інформаційного 

суспільства 

054. Соціологія  • Соціологія  • Соціологія  

061. Журналістика • Реклама і зв'язки з  
громадськістю 

• Реклама і зв'язки з  
громадськістю 

Коледж зв’язку 

та                    

інформатизації 

ОНАЗ  

ім. О.С. Попова 

123. Комп’ютерна 

інженерія 
• Комп’ютерна інженерія   

126. Інформаційні си-

стеми та техноло-

гії 

• Інформаційні системи та 

технології 
  

 

Нові навчальні плани за кожною спеціальністю першого  (бакалаврського)  

та другого (магістерського) рівнів вищої освіти розроблені у встановлені Ректо-

ром Академії терміни відповідно до вимог чинного Закону України «Про вищу 

освіту». 

          Навчальне навантаження навчальних планів (2017р.) було сформовано ві-
дповідності до норм Закону України «Про вищу освіту», а саме  обсяг одного 

кредиту ЄКТС  - 30 годин, а максимальне навантаження науково-педагогічних 

працівників до 600 годин. Кількость навчальних дисциплін (обов’язкових та ви-

біркових) не перевищує12-14-ти на рік та, відповідно, до 6-7 на семестр. 

  На протязі 2017 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 в освітньому процесі виконувалися: 

- принцип орієнтації освітніх програм на особистість студента. 

- принцип актуальності знань. 

- принцип формування необхідних компетенцій. 

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 заочного навчання); 

- 24 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; 

- 2 спеціалізовані Вчені ради з захисту докторських і кандидатських ди-

сертацій; 

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

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

денною і заочною та за дистанційною формами навчання з метою надання сту-

дентам можливості навчатись безпосередньо на місцях їх роботи та проживання, 

проходження студентами ефективної виробничої та переддипломної практики.  

Продовжувалось удосконалення структури академії. Створено три кафед-

ри: 

- «Комп’ютерні науки» (нова кафедра); 

- «Теорії електричного зв’язку та метрології ім. А.Г. Зюко» шляхом 

об’єднання кафедр «Теорії електричного зв’язку ім. А.Г. Зюко» і «Метрології, 
сертифікації та стандартизації»; 

- «Автоматизації технологічних процесів та електроживлення» шляхом 

об’єднання кафедр «Мереж та систем поштового зв’язку» і кафедри «Електроте-
хніки, електроживлення та митного контролю». 

У 2017 р. Академія продовжила використовувати (для студентів заочної 
форми навчання, які навчаються у ННВЦ)  у навчальному процесі елементи дис-
танційного навчання (контроль за виконанням завдань по самостійним та курсо-

вим роботам із контролем термінів їх виконання при використанні діалогу  між 

студентом і викладачем по електронній пошті, проведенням консультацій по на-
вчальним дисциплінам з використанням сервісу Skype і IP-телефонії). 

Реалізація методичної бази дистанційного навчання та впровадження цієї 
бази у навчальний процес відбувається у відповідності з календарними планами 

з дисциплін на 2017/2018 навчальний рік.  У повному обсязі по всім дисциплі-



  

нам бакалаврату широко використовувалась впроваджена кейс – технологія у 

всіх навчально-наукових виробничих центрах у містах Київ, Львів, Вінниця. 

Продовжувала поповнюватись електронна база дистанційних лекцій на ос-
нові платформи Moodle, яка вміщує цикли лекцій з дисциплін для установчих 

сесій.  

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 та магістрів, які визна-

чали перелік і обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідов-

ність їх вивчення, форми проведення і обсяг навчальних занять, графік навчаль-

ного процесу, форми і методи контролю та включали елементи індивідуальної 
підготовки фахівців та розширювали можливості самостійного навчання студен-

тів. Навчальні плани забезпечували гуманітарну, фундаментальну та спеціальну 

(фахову) підготовку. В планах раціонально поєднувались фундаментальні і спе-
ціальні, гуманітарні, теоретичні, прикладні, загальні і вузькопрофільні дисцип-

ліни. В навчальних планах враховувалась структурно-логічна послідовність дис-

циплін, що вивчались 

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. 

В ННІ ОНАЗ ім. О.С. Попова в 2017 році вперше з’явилися елементи «Ду-

альної освіти» магістерського рівня освітньої діяльності. 
 

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

 

Практична підготовка в Академії  у 2017 році проводилась відповідно до: 

- Положення про проведення виробничої практики здобувачів вищої осві-
ти вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки  України № 93 від 8 квітня 1993р.; 



  

- Положення з організації наскрізної практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти ОНАЗ ім. О.С. Попова. Редакція 1, 2017. ОП.18/2.7.5 – 05; 

- Навчального плану Академії; 
- наскрізних і робочих програм практичної підготовки; 

- Плану-графіку практичної підготовки здобувачів вищої освіти на 2017 

навчальний рік; 

- наказів та розпоряджень ректора Академії та рішень Вченої ради Акаде-

мії. 
Головним завданням  Академії з питань організації практики у 2017 році 

було здійснення якісного планування та організації, координації і контролю на-

скрізної практичної підготовки здобувачів вищої освіти протягом їх навчання з 
першого по випускний курс. 

Практика здобувачів вищої освіти є безперервною протягом усього періо-

ду освітнього процесу і має структурно-логічну послідовність її проведення. 

Зміст і послідовність практики визначена наскрізною і робочою програмами 

практичної підготовки за конкретною спеціальністю (спеціалізацією). Окрім на-

скрізної і робочих програм практики в підрозділах Академії розроблено методи-

чні документи, що сприятимуть досягненню високої якості проходження прак-

тики здобувачами вищої освіти (положення з організації практичної підготовки, 

функціональні обов’язки відповідальних осіб тощо). 

Показники практичної підготовки визначаються графіком навчального 

процесу відповідного курсу навчання та конкретизовані у Плані-графіку практи-

чної підготовки здобувачів вищої освіти Академії на 2017 рік. 

Бази практики створюються комплексно, а саме, як шляхом власного по-

шуку особисто здобувачами вищої освіти, чи за зверненням підприємств, так і 
внаслідок взаємодії співробітників ОНАЗ ім. О.С. Попова з суб’єктами ринків та 

установами. За результатами переговорів Академією здійснюється підписання 

договорів з відповідними господарюючими суб’єктами сфер та галузей економі-
ки, діяльність яких пов’язана з конкретною спеціальністю (напрямом підготов-

ки) здобувачів вищої освіти та складаються паспорти баз практики за визначе-

ною формою. Такими договорами передбачено можливість подальшого працев-

лаштування випускників. 

 Протягом 2017 року було підписано 211 довгострокових договорів з база-
ми практики. Практичну підготовку пройшло 2614 здобувачів вищої освіти.  

 

4. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

 ПРАЦІВНИКІВ 

 

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 

навчальних закладів», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки, мо-

лоді та спорту України від 24.01.2013 № 48, Положення про підвищення квалі-
фікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ОНАЗ 

ім. О.С. Попова, ОП.18/2.6.2-24, 2017 р. 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічного персоналу 

здійснюється Науково-виробничим центром підвищення кваліфікації, працевла-

штування та виробничої практики і кафедрами академії відповідно до затвер-

дженого ректором плану-графіку, як правило, без відриву від основного місця 

роботи, за навчальними планами та програмами, розробленими кафедрами, ух-

валеними вченою радою та затвердженими ректором академії.  
На теперішній час основною формою підвищення кваліфікації є стажу-

вання на підприємствах сфери зв’язку та інформатизації та в науково-дослідних 

установах, у навчальних закладах м. Одеси і України, а також за кордоном. Крім 

того, визначена частина викладачів підвищують свою кваліфікацію за відповід-

ними спеціальностями на кафедрах інших ВНЗ. 

Особливістю стажування у звітному році є те, що більшість викладачів 

проходили стажування на підприємствах зв’язку м. Одеси, та в інших ВНЗ і за 

кордоном (Німеччина). Зокрема: у філіях, дирекціях та центрах ВАТ «Укртеле-

ком», Одеській дирекції УДППЗ «Укрпошта», Центрах технічної експлуатації 
первинної мережі, ДП «Укрзв׳язокпроект», Одеському регіональному інституті 
державного управління НАДУ при Президентові України, Одеському науково-

дослідному інституті зв’язку, Одеському політехнічному університеті, Регіона-

льному центрі захисту інформації, ПДПУ ім. Ушинського, Одеському націона-

льному університеті ім. Мечнікова, Одеському екологічному університеті, ТОВ 

«Телекомунікаційні технології», ПрАТ «МТС», Одеській обласній державній те-

лерадіокомпанії та на інших підприємствах.  

Інформацію щодо стажування науково-педагогічних працівників у 2017 

році наведено у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1  

Категорії  
за посадою 

За 

пла-

ном 

Поза 

пла-

ном 

Стажу-

вання на 

виробни-

цтві 

Підвищення 

кваліфікації 
в інших  

навчальних 

закладах 

Підвищення 

кваліфікації 
працівників 

інших ВНЗ 

в Академії 

Разом 

Професори 1 - - 1 1 3 

Доценти 4 - 2 3 5 14 

Викладачі 10 2 3 5 9 29 

Всього осіб 15 2 5 9 15 46 



  

5. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Працевлаштування 100 відсотків контингенту випускників є одним з голо-

вних завдань та пріоритетів Академії. 
Для вирішення цього завдання в ОНАЗ ім. О.С. Попова створено комплек-

сну систему працевлаштування здобувачів вищої освіти. 

У 2017 році Академією налагоджено зв’язки з Одеським міським Центром 

зайнятості та приватними підприємствами, було підписано більше 211 довго-

строкових договорів, у тому числі з питань надання першого робочого місця ви-

пускникам. 

Протягом року регулярно проводяться зустрічі студентів з підприємцями-

роботодавцями (ярмарок вакансій), спрямовані на забезпечення працевлашту-

вання студентів та встановлення ділових зв’язків з роботодавцями, студенти 

проходять практичну підготовку за своєю спеціальністю на підприємствах в ме-

жах освітнього процесу.  

Сформована база  даних  студентів-випускників,  що звернулися до під-

розділу НВЦ ПКП та ВП відносно працевлаштування. За підсумками 2017 року 

було працевлаштовано понад 50 відсотків випускників, 43 % випускників зоста-

лись в Академії для подальшого навчання. 

У 2017р. з 470 випускників всього працевлаштовано 219 чоловік, з яких: 

– магістрів –  76 випускників; 

– спеціалістів – 71 випускників; 

– бакалаврів – 72 випускника.  

 Залишились в академії для подальшого навчання 202 особи. 

Протягом 2017 р. (у квітні 2017р. та у жовтні 2017р.) були проведені ярма-

рки вакансій (зустрічі з роботодавцями - суб’єктами економічної діяльності), 
спрямовані на забезпечення працевлаштування здобувачів вищої освіти.  

Здійснюється листування та взаємодія з підприємствами-замовниками що-

до працевлаштування молодих фахівців. 

Головним завданням на наступний 2018р. є налагодження тісної взаємодії з 
роботодавцями та забезпечення працевлаштування всіх випускників академії. 

 

6. СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

 ТА ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ 

 

В ОНАЗ ім. О.С. Попова відкрито навчальну лабораторію інноваційних 

технологій електронного врядування НВЦ ПКП та ВП (далі − Лабораторія). 

Лабораторія у взаємодії з відповідною лабораторією Одеського регіональ-

ного інституту державного управління НАДУ при Президентові України (далі – 

Лабораторія ОРІДУ), утворює спільний Центр інновацій е-урядування Півдня 



  

України, що призначена для підготовки публічних службовців, працівників 

державних підприємств, громадськості та студентів. Лабораторія ОНАЗ забезпе-

чує навчання слухачів та студентів ВНЗ України з техніко-технологічних питань 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, е-врядування та е-демократії, 
підвищення рівня знань англійської мови, що сприятиме удосконаленню якості 
підготовки кадрів системи електронного урядування, викладачів і покращенню 

взаємодії влади та громадян. 

Одним з поточних завдань у наступному році є участь академії у розробці 
Регіональної програми інформатизації, навчальних та робочих програм зі спеці-
альності 281 Публічне управління та адміністрування для бакалаврів. 

Це дозволить залучити науковий потенціал академії до викладання дисци-

плін з е-урядування і е-демократії та значно підвищити рівень освіти студентів, 

державних службовців та підприємців. 

 

7. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АКАДЕМІЇ  
 

Реклама профорієнтаційної роботи ОНАЗ ім. О.С.Попова в ЗМІ, на радіо, 

телебаченні та Інтернет, крім того проводилася, у вигляді зовнішньої реклами 

друкованих агітаційних матеріалів. 

На протязі навчального року освітня діяльність Академії висвітлювалась 

через ЗМІ шляхом демонстрації рекламних роликів та інформаційної стрічки про 

Академію в ефірах місцевих телеканалів Град, АРТ24, ГЛАС, «ТРК «Гармония 

мира».  

Різні заходи з профорієнтаційної роботи організовані Академією (за її уча-

стю) висвітлювалися на протязі року на телеканалах в ефірах місцевих телекана-

лів Град, ГЛАС, АРТ24,«ТРК «Гармония мира», впершу чергу, серед них слід 

відмітити (Дні 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 соціально-

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

тематичних передач та сюжетів в новинах, перемоги студентів у конкурсах сту-

дентських робіт та конкурсах стартапів). 

Систематично висвітлювалась профорієнтаційна діяльність на WEB-сайті 
Академії та на сайті Приймальної комісії, створеного  для більш наочного висві-
тлення питань, пов’язаних безпосередньо зі вступом до Академії. Було проведе-

но оновлення матеріалів про навчально-наукові інститути, науково-навчальні 
виробничі центри та кафедри для сайту, постійно подавалася інформація в роз-
діл новин. 

Продовжувалася робота у групах приймальної комісії у соціальних мере-

жах, які були створені у попередні роки, через які здійснювалось активне консу-



  

льтування абітурієнтів та їх батьків за актуальними питаннями вступної кампа-
нії. 

Були розміщені на WEB-сайтах компаній партнерів рекламні матеріали 

Академії. 
Була надана до відомих довідників навчальних закладів інформація щодо 

Правил прийому до Академії та на рекламному стенді у подвір’ї головного корпусу 

Академії.  
Розповсюджено понад 8 тис. екземплярів флаєрів Академії. 
Постійно оновлявся рекламно-профорієнтаційний буклет Академії, в який 

увійшли матеріали усіх навчально-наукових інститутів Академії. Віддруковано 

та розповсюджено близько 1 тисячі екземплярів буклету Академії. 
У лютому  2017 року ОНАЗ ім. О.С. Попова взяла участь у святкуванні 

Міжнародного дня безпечного Інтернету у загальноосвітніх навчальних закладах 

м. Одеси. 

Була організована робота 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. 

Профорієнтаційна робота на підприємствах 

Листи-запрошення на навчання до Академії й оголошення про Правила  
прийому до ОНАЗ ім. О.С. Попова було надіслано до усіх обласних дирекцій 

УДППЗ «Укрпошта».  

Було надіслано в дирекції ПАТ Укртелеком та КРРТ лист-запрошення на 
навчання до Академії. 

Було проведено ряд «Днів відкритих дверей Академії» для випускників 

ЗОШ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 
Протягом 2017 року проведено «День відкритих дверей» серед старшокур-

сників Одеських шкіл та закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації. Значну кі-
лькість присутніх складали, крім випускників шкіл та ВНЗ І-ІІ рівнів акредита-
ції, випускники Одеського коледжу зв’язку та інформатизації ОНАЗ ім. О.С. 

Попова, Одеського комп’ютерного коледжу, Одеського нафтогазового технікуму 

та інші. На Дні відкритих дверей були запрошені випускники Академії, які ви-

ступили з вдячними словами колективу Академії за якісну підготовку та добро-

зичливе ставлення.  

Відповідальні за профорієнтацію в ННІ прийняли активну участь у підго-

товці та організували для вступників екскурсії по кафедрам Академії. 
На протязі року відповідальні в ННІ, викладачі та студенти Академії сумі-

сно з районними центрами зайнятості приймали участь у виїзних зустрічах з ви-

пускниками 9-тих та 11-тих класів Одеської області. 



  

Проведення профорієнтаційної роботи проводилося з ознайомленням ди-

ректорів шкіл, випускників 2017 з інформацією про проведення Всеукраїнської 
олімпіади Одеської національної академії зв’язку.  

Важливим елементом профорієнтаційної  роботи являлося відправлення 

31.03.2017 та 01.04.2017 інформаційних електронних листів  директорам загаль-

ноосвітніх шкіл (ЗОШ) Одеської області.  
Електронні листи були надіслані також у більшість областей України: 

Полтавську обл., Кіровоградську обл. Запорізьку обл., Волинську обл., Дніпро-

петровську обл., Закарпатську обл., Житомирську обл., Чернігівську обл., Київ-

ську обл., Херсонську обл., Черкаську обл., Рівненську обл., Івано-Франківську 

обл. 

До кожного навчального закладу відправлено листи з запрошенням прийн-

яти участь у олімпіаді, оголошення та завдання з української мови, фізики та ма-
тематики.  

Окремо слід виділити профорієнтаційну роботу в спеціалізованих загаль-

ноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях м. Одеси, м. Чорноморська та м. Южного 

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

вдання провести бесіди з випускниками та роздати агітаційні матеріали.  

Продовжувалася робота по створенню профільних ІТ-класів в Одеських 

ЗОШ сумісно з Управлінням освіти і науки Одеської обласної адміністрації.  
Профорієнтаційна робота з Центрами зайнятості райцентрів Одеської об-

ласті з випускниками ЗОШ. 

Розміщені на інформаційних стендах центрів зайнятості рекламно-

інформаційні повідомлення (оголошення про прийом, буклети) з метою повідо-

млення  потенційних абітурієнтів про Правила прийому на денну та заочну фор-

му навчання Академії. 
Розміщена рекламна інформація в терміналах профорієнтації центрів за-

йнятості в загальноосвітніх школах. 

На протязі року відповідальні в ННІ та на кафедрах, викладачі та студенти 

Академії приймали участь у виїзних зустрічах з випускниками 9-тих – 11-тих 

класів Одеської області сумісно з районними центрами зайнятості (Маяки, Ве-

ликий Дальник, Южне, Білгород-Дністровський, Таїрово).  

Профорієнтаційна робота в загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях 

України. 

Студенти першого та другого курсів Академії отримали рекламну інфор-

мацію і провели індивідуальні виступи у школах своїх регіонів під час канікул з 
метою надання інформації про діяльність та напрями підготовки у Академії.  

За результатами сесії студентів першого курсу Академії, відправлені лис-

ти-подяки директорам шкіл, які закінчили студенти-відмінники з запрошенням 

майбутніх випускників до Академії. 



  

Профорієнтаційна робота спільно з департаментом освіти і науки Одесь-

кої міської ради та Міжнародним Союзом Електрозв’язку 

Організація, проведення та участь у семінарах (воркшопах, тренінгах и ін.) 

за участю школярів, вчителів та директорів шкіл. 

Семінар міського рівня. 

На семінарах, проведених у ЗОШ м. Одеси у лютому та березні 2017 року, 

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». 

Семінар Регіонального рівня 

14 і 15 березня 2017 року пройшли навчальні семінари "Школи резерву ке-

рівних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів" на базі ОНАЗ ім. О.С. По-

пова спільно з департаментом освіти та науки Одеської міської ради. 

Семінари Міжнародного рівня 

Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) спільно з Одеською національ-

ною академією зв'язку ім. О.С. Попова в період з 12 по 14 квітня 2017 року про-

вели Регіональний семінар МСЕ «Зміцнення кадрового потенціалу в області еле-
ктрозв'язку/ІКТ».  

Учасники Семінару відзначили: 

– актуальність даного семінару; 

– практичну значимість представлених доповідей для міжнародних органі-
зацій, міністерств і відомств, закладів вищої і загальносередньої освіти – матері-
али Семінару можуть бути використані учасниками в їх професійній діяльності; 

– ключову роль міжнародного співробітництва та підтримки з боку держа-

ви в зміцненні кадрового потенціалу в області електрозв'язку/ІКТ; 

істотний вплив має використання ІКТ в навчальному процесі на питання 

зміцнення кадрового потенціалу в області електрозв'язку/ІКТ; 

– необхідність подальшої популяризації інформаційно-комунікаційних те-

хнологій на всіх рівнях, включаючи загальноосвітні заклади освіти; 

– важливість забезпечення захисту учнів в Інтернет-просторі, в тому числі 
за рахунок підготовки кадрів в області інформаційної безпеки; 

– необхідність подальшої підтримки проектів, пов'язаних з використанням 

ІКТ для забезпечення освітнього процесу людям з обмеженими можливостями; 



  

– доцільність координації дій між профільними закладами освіти регіону 

та IT-компаніями з метою розвитку інформаційно-освітнього середовища для 

забезпечення якісної ІКТ-освіти. 

Присутніх ознайомили із сучасними засобами і технологіями навчання, ре-

зультативністю досвіду співпраці вишу та школи в сфері ІКТ на прикладі Одесь-

кої національної академії зв'язку ім. О. С. Попова та Одеського навчально-

виховного комплексу №49.  

 

Рання профілізація учнів шкіл. Профільна і допрофільна підготовка молоді. 

В рамках дослідно-експериментальної роботи на 2015-2020 роки з теми: 

«Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності учнів 

загальноосвітніх закладів в умовах становлення конкурентоспроможного випус-

кника» (наказ Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміні-
страції від 25 червня 2015 року № 208/ОД «Про проведення дослідно-

експериментальної роботи на базі Одеського навчально-виховного комплексу № 

49» ) у 2017 році в ОНАЗ ім. О.С. Попова була продовжена робота сучасної ба-

гатопрофільної IT-лабораторії - лабораторія сучасних технологій для додатково-

го, профільного навчання школярів від 8 років в сфері інформаційних техноло-

гій, робототехніки та кібербезпеки. За 2017 рік десятки школярів пройшли на-

вчання на базі IT-лабораторії і отримали сертифікат про закінчення курсів з про-

грамування та робототехніки. 

до науково-технічної творчості, формування навичок роботи в команді. 
Мета такого навчання (в рамках регіонального педагогічного експеримен-

ту) полягає в тому, щоб створити педагогічні умови, при яких учні здобувають 

нові знання про сучасні ІКТ, вчаться користуватися отриманими знаннями для 

вирішення пізнавальних і практичних завдань, набувають дослідницькі навички, 

розвивають системне, наукове мислення, комунікативні вміння, працюючи в 

групах - вміння працювати в команді. І звичайно це перш за все - рання профілі-
зація молоді та знайомство з новими сучасними спеціальностями в сфері ІКТ, 

знайомство з ОНАЗ ім. О.С. Попова. 

 

Профорієнтаційна робота в рамках проектів «Безпечний Інтернет»,  «ІТ-клас – 

ОНАЗ», «ІТ-освіта в ЗОШ» та регіонального педагогічного експерименту. 

Продовжується робота студентів та магістрів ННІ ІКПІ у межах всеукраїн-

ського проекту «ІТ-освіта в ЗОШ», метою якого є залучення талановитих учнів 

9-11 класів до профільного навчання в ІТ-класах задля популяризації ІТ-

напрямків підготовки академії і формування якісного контингенту студентів 

академії. Відповідно до угоди між Одеською національною академією зв’язку ім. 

О.С. Попова та управлінням освіти та науки Одеської міської ради на протязі 
поточного року магістри академії проводили заняття зі школярами з ІТ-



  

технологій в ЗОШ м. Одеси. Тематичний зміст занять врахував найбільш су-

часні і перспективні  ІТ-технології, такі як: створення сайтів та технологій Web-

дизайну, вивчення мови сценарії JavaScript, анімація та інтерактивні ефекти 

Macromedia Flash та об’ектно-орієнтоване програмування в середовищі C++. 

Школярі усіх ЗОШ, в яких проводилося навчання проявили значну зацікавле-

ність, а результатом навчання стали не тільки отримані сучасні знання, а й роз-
робка індивідуального проекту з Web-дізайну.  

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 ЗВО 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 2017 році організована ІТ-практика студентів на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів міста на посаді інженера-електроніка. 

Студенти 5-го курсу ННІ ІКПІ під час ІТ-практики в ЗОШ м. Одеси отри-

мали завдання провести бесіди з випускниками та роздати агітаційні матеріали. 

Вони під час проходження ІТ-практики в ЗОШ м. Одеси: № 1, №8, № 90, № 53, 

Маріїнська гімназія, № 40, № 26, № 62, № 56 та Економічному ліцеї провели агі-
таційну роботу. Магістранти 1-го курсу навчання проводили зайняття у ІТ-

класах ЗОШ м. Одеси: № 49, № 86, № 71, № 111, «Надія», № 10, № 118, № 44, 

№ 122, № 25, № 10, № 15, № 4 та активно займаються профорієнтаційною робо-

тою. 

Ці студенти  проходять ІТ-практику в ЗОШ м. Одеси з метою впрова-

дження в них 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 керу-

вання класами та проведення профорієнтаційної роботи серед школярів випуск-

них 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 ЗВО. Навчання в профільних ІТ-класах ОНАЗ відбулися за темати-

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

струментарію IT-фахівця (в тому числі англійською), школярі освоювали основ-

ні програмні продукти, принципи створення IT-проектів, що моделюють елемен-

ти професійної діяльності та дозволяють учням усвідомлено підійти до вибору 

професії. 
Це стало підґрунтям для продовження 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.).  

У 2017 році профорієнтаційна діяльність на базі Одеського НВК №49 про-

довжувалась здійснюватися за напрямками: практика студентів ОНАЗ на базі 
школи; курси підготовки до ЗНО учнів школи; впровадження елементів викла-

дання інформатики англійською; гурткова робота; відвідування заходів академії 
учнями школи. 

На базі школи №49 працювали курси підготовки до ЗНО, які відвідували 6 

учнів 11-В класу інформаційно-комунікаційного профілю навчання.  

В рамках проекту, на базі школи № 49 за підтримки СЮТ «Сігма», Тро-

цишин Іван Васильович (д. т. н., професор кафедри ВОЛЗ ОНАЗ) третій рік пос-

піль проводить заняття гуртка з робототехніки для учнів 6-8, 10 класів.  

68 учнів, навчаючись у 9-х класах (2016/2017 н.р.) мали результати тесту-

вання програми творчої реалізації «Стимул». З цих випускників двоє навчаються 

у коледжі при ОНАЗ, 18 навчаються у 10-му інформаційно-технологічному класі 
Одеського НВК №49. Двадцять дев’ять відсотків учнів, які були учасниками те-
стування, обрали для подальшої професійної діяльності ІТ напрямок.  

За час співробітництва Одеського НВК №49 та ОНАЗ було написано стат-
ті, тези виступів на конференціях. Публікації прямо або опосередковано відо-

бражають напрямки дослідно-педагогічної діяльності учителів та науковців з 
вирішення завдань експериментальної діяльності закладів. 

2017 рік завдяки системній співпраці вчителів цієї школи та викладачів 

ОНАЗ став результативним у роботі з обдарованими учнями.  

Слід зазначити, що випускники 11-В інформаційно-технологічного класу 

Одеського НВК №49 Калюжний Л. та Леонова О., які  є переможцями (3 місце) 

Національного чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт 2017» стали 

студентами ОНАЗ. 



  

Завдяки співробітництву школи з ОНАЗ, з’явилася можливість поліпшити 

технічне оснащення кабінету фізики, забезпечити фільтрацію даних з мережі ін-

тернет, випробовувати нові програмні засоби та курси. 

1. В школі встановлено програмний засіб «Інтернет – батько» для фільтра-

ції контенту (згідно відповідного договору між Одеським НВК №49 та ОНАЗ); 

2. Організовано вивчення учнями матеріалів ресурсу: “Мультимедійний 

навчальний дистанційний курс безпечного користування ресурсами мережі Інте-

рнет”, відповідно до вікових категорій; 

3. Впровадження елементів дистанційного навчання школярів відбувається 

на рівні участі учнів 11-х класів у дистанційних олімпіадах ОНАЗ з математики 

та фізики.  

4. Шкільному кабінету фізики академією було передане обладнання для 

лабораторних робіт з електродинаміки та магнетизму д.т.н., проф. Троцишина 

І.В. 

5. Висвітлення ходу реалізації дослідно-експериментальної роботи «Фор-

мування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності учнів загаль-

ноосвітніх навчальних закладів в умовах становлення конкурентоспроможного 

випускника» забезпечується на ресурсах:  

5.1 http://odessaedu.net/uk/site/proekt-itdf-.html⇒ Освітній портал Одеської 
області "ОСВІТА ОДЕЩИНИ" 

5.2 www.facebook.com/ITDF.ua⇒  сторінка проекту «ITDF» 

5.3 http://www.srvo.od.ua/school/s49/⇒  сайт Одеського НВК №49 

5.4 https://onat.edu.ua/⇒  сайт ОНАЗ ім. Попова 
5.5 http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/03/02/ukrayinski-yuni-

doslidniki-uspishno-zaxistili-naukov/⇒  новини МОН України 

5.6 http://omr.gov.ua/ru/news/80777/⇒  офіційний сайт м. Одеса 

5.7 https://nenc.gov.ua/?p=4088⇒  новини НЕНЦ МОН України 

6. Висвітлення досягнень учнів в рамках регіонального проекту відбулося 

на телеканалі «Южная волна» 06.04.2017 та 07.04.2017 

http://volnatv.com/video/programmy/na-volne/6638-na-volne-ot-06042017-natalya-

evtushenko-volnatvcom.html 

 

7. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РОБОТА 

 

Наукова діяльність Академії спрямована на: 

– виконання на замовлення підприємств, установ та організацій 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень за пріоритетними 

напрямами, розроблення і створення нової техніки та інноваційних технологій; 



  

– вирішення наукових і науково-технічних проблем розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій на інноваційних засадах розвитку 

України; 

– організацію співпраці з академічними та галузевими науковими 

організаціями з метою спільного вирішення важливих науково-технічних 

завдань; 

– 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. 

Усього в 2017 році по госпрозрахунковій тематиці виконувалось 19 угод 

на загальну суму 1 755,7 тис. грн, крім того 1 робота виконувалися за рахунок 

коштів загального фонду державного бюджету за результатами участі у Конкур-

сі з відбору проектів наукових досліджень і розробок Міністерства освіти і нау-

ки України (обсяг фінансування на 2017 рік – 214,2 тис. грн): “Удосконалення 

технологій побудови та методів проектування телекомунікаційних мереж із ви-

користанням адекватних математичних моделей трафіка”, наукова секція 5 

“Електроніка, радіотехніка та телекомунікації”. Також у 2017 році розпочато ви-

конання роботи “Новітня концепція управління та передавання інформації із за-
стосуванням адаптивних технологій в каналах відеозв’язку військово-цивільного 

призначення” (обсяг фінансування на 2017 рік – 105,0 тис. грн), яка отримала 
фінансування в результаті Конкурсу наукових проектів молодих вчених, що бу-

ло проведено у 2017 році.  
Серед основних замовників наукових досліджень у 2017 році (спеціальний 

фонд) слід зазначити: Державний фонд фундаментальних досліджень, ПАТ «Ук-

ртелеком», Комунальна установа «Одеській обласний центр екстреної медичної 
допомоги і медицини катастроф», «DIDWW Ireland Limited» (Ірландія), ПАТ 

«Укртрансгаз», ТОВ «Компанія “Цифрові радіосистеми» та КП «Одеські інже-

нерні мережі». 

Серед найвагоміших фундаментальних та прикладних досліджень, що ви-

конувались у 2017 році за рахунок спеціального фонду можна зазначити:  



  

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

явлення каналу витоку інформації”. Замовник: Державний фонд фундаменталь-

них досліджень. 

В межах роботи запропоновано новий квантовий метод розподілення тає-
мних ключів шифрування в системах, що використовують в якості середовища 

передачі оптоволоконні лінії.  
Розглянуто спосіб підвищення інформаційної місткості джерела повідом-

лення при передаванні інформації окремими фотонами в протоколах квантової 
криптографії, який полягає у використанні кутритів (трирівневих квантових сис-

тем).  

Отримано вирази для визначення швидкості передавання інформації й 

пропускної здатності тритового каналу зв'язку у залежності від імовірності заре-
єструвати темновой імпульс Pt і квантової ефективності реєстрації η лічильників 

фотонів.  

Розроблено імітаційну модель функціонування квантової системи переда-

вання конфіденційних даних, що кодуються станами кутритів або гібридними 

квантово-класичними способами, по оптичному волокну. 

2. Розрахунок тарифів на телекомунікаційні послуги, що надаються фі-
лією «Управління «УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».  Замовник: 

філія «Управління «УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». 

Удосконалено існуючу класифікаційну модель та узагальнену модель пос-
луг, що надаються Замовником з метою урахування змін, що відбулись та планів 

перспективного розвитку. Розроблено деталізовані моделі надання нових теле-

комунікаційних послуг, а також послуг процес надання яких зазнав змін. 

Здійснено огляд існуючої Методики надання телекомунікаційних послуг 
та внесено доповнення до неї у зв’язку з необхідністю розширення переліку та-

рифів на нові телекомунікаційні послуги. Здійснено перерахунок вихідних да-
них, що використовуються для розрахунку тарифів на телекомунікаційні послу-

ги, у зв’язку зі змінами у структурі первинної мережі  Замовника, визначено ви-

трати у розрізі кожної з телекомунікаційних послуг, прив’язано основні засоби 

до підсистем реалізації основних послуг та до транспортних мереж. Здійснено 

перерахунок тарифів на телекомунікаційні послуги, що надаються Замовником. 

3. Розробка проектно-кошторисної документації «Модернізація ТМЗК 

ПАТ «Укртелеком» за проектом В6». Замовник: ПАТ «Укртелеком». 

Проведено аналіз існуючої мережі (міський, зоновий, міжзоновий рівні та 
МЦК) Замовника та визначено прогнозоване навантаження (сигнальна, інфор-

маційна) на об’єктах нової мережі, а також варіанти модернізації телефонної ме-

режі на міжзоновому, зоновому, міському рівні та МЦК.  

Проведено розрахунки кількості цифрових каналів на міжзоновому, зоно-

вому, міському рівні та МЦК згідно з визначеним варіантом оптимізації міжмі-



  

ської та зонової мережі, а також розроблено схеми організації зв’язку на міжзо-

новому, зоновому, міському рівні та МЦК та схеми маршрутизації трафіку на 

міжзоновому, зоновому, міському рівні та МЦК. 

Розроблено матриці навантаження сигнального трафіку на міжзоновому, 

зоновому, міському рівні та МЦК, а також таблиці маршрутів сигнального тра-

фіку. 

Розроблено схеми взаємодії та маршрутизації трафіку з операторами теле-

комунікацій на міжзоновому, зоновому та міському рівні, у тому числі і в мережі 
СКС-7, а також схеми резервування на міжзоновому, зоновому, міському рівні 
та МЦК з використанням можливостей мережі передавання даних та пакетної 
телефонії. 

За 2017 рік було виконано 10 науково-дослідних робіт на кафедрах у ме-

жах робочого часу викладачів. Одержано 12 охоронних документів (патентів та 
авторських свідоцтва) та подано 13 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 фізичного виховання за роботу «Методична система моніторин-

гу навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів вищих навча-

льних закладів», 3 місце посіла кафедра волоконно-оптичних ліній зв’язку за ро-

боту «Методи і пристрої підвищення ефективності роботи ліній передачі». 

З 1-го листопада 2017 року відповідно до наказу МОН № 1286 від 

19.09.2017 Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова надано дос-

туп до бібліографічної і реферативної бази даних Scopus. 

Для того, щоб почати користуватися базою, необхідно перейти за цим по-

силанням: https://www.scopus.com. 

Доступ надається зі всіх мереж Академії, включно із мережами навчаль-

них корпусів та гуртожитків, а також з WiFi зон головного навчального корпусу. 

В Академії працюють дві спеціалізовані вчені ради з захисту докторських і 
кандидатських дисертацій. Загальна кількість дисертацій, захищених в спеціалі-
зованих вчених радах, що відкрито при академії, у 2017 році становить 1 доктор-

ську та 6 кандидатських  дисертацій. 

Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України та на виконання 

Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2017 рік Ака-

демію призначено базовим закладом з проведення II туру Всеукраїнського кон-

курсу студентських наукових робіт з технічних наук, спеціальності «Телекому-

нікації». Відповідно до результатів конкурсу у 2017 році студенти ОНАЗ ім. 

О.С. Попова посіли: І місце – Константинов М.В.; IІІ місце – Ільчук А.О. 

Академію також було призначено базовим закладом з проведення II етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Телекомунікації» та спеціа-



  

льностей «Телекомунікаційні системи та мережі», «Інформаційні мережі 
зв’язку». В 2017 році в Олімпіаді перемогли та посіли такі місця студенти Ака-

демії: I місце – Стеценко В.С., ІІ місце - студенти Василюк К.В. та Константинов 

М.В., ІІІ місце – Михайлова І.О. 

У 2017 році стипендіатом Стипендіальної програми фонду Віктора Пінчу-

ка «Завтра UA» став студент Академії Василь Тимощук. 

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 2017 року Академія в межах реалізації регіональної ініціативи 

«Розвиток широкосмугового доступу та впровадження широкосмугового зв'яз-
ку» МСЕ реалізувала  on-line сервіс вибору технічної основи побудови мереж 

широкосмугового доступу – BroadBand Calculator 

(https://broadbandcalculator.online). Сервіс являє собою універсальну платфор-

му, яка дозволяє користувачам здійснювати деталізовані розрахунки для власних 

проектів з розвитку широкосмугового доступу  в різних населених пунктах. Дос-

туп до системи здійснюється за допомогою веб-браузера. Система сумісна із 
будь-яким веб-браузером. Система призначена для використання як початківця-

ми, так і досвідченими проектувальниками, що працюють в сфері телекомуніка-

цій. Одним з призначень системи є забезпечення освітнього процесу у закладах 

вищої освіти телекомунікаційної спрямованості. 
У 2017 році ОНАЗ ім. О.С. Попова продовжила свою діяльність в раках 

програми Центрів професійної майстерності МСЕ за напрямами «Стратегія та 

регулювання» та «Цифрове мовлення». Так, в межах цієї програми, в жовтні 
2017 року Академію було проведено семінар за темою “Методологія проекту-

вання телекомунікаційних мереж”. Число учасників, які пройшли навчання в 

рамках даного семінару – 8 осіб.  

Крім того протягом 2017 року Академія активно розвивала “Мультиме-
дійний навчальний дистанційний курс безпечного користування ресурсами 

мережі Інтернет” (https://onlinesafety.info). Станом на кінець 2017 року матеріа-

лами курсу скористалися близько 35 тис. осіб із більш ніж 60 країн світу, бли-

зько 15 тис. з яких отримали сертифікати МСЕ. За матеріалами цього курсу в 

2017 році ОНАЗ ім. О.С. Попова спільно із Департаментом освіти та науки Оде-



  

ської міської ради успішно провела серію тренінгів дітей 5-9 класів на тему 

“Безпечне користування ресурсами мережі Інтернет”.  

У 2017 році проект «Мультимедійний курс дистанційного навчання з без-
печного використання Інтернет-ресурсів» (керівники проекту — д.т.н., професор 

Воробієнко П.П. та к.т.н., с.н.с. Каптур В.А.), який був розроблений Одеською 

національною академією зв'язку ім. О.С. Попова за підтримки Міжнародного 

союзу електрозв'язку, здобув найвищу нагороду Форуму Всесвітнього саміту 

ООН на вищому рівні з питань інформаційного суспільства  (12-16 червня 2017 

р., м. Женева) в категорії C5: Зміцнення довіри і безпеки при використанні ІКТ.  

Впродовж 2017 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, включно із підготовкою звіту з питання «Політичні, регулятор-

ні та технічні аспекти міграції з існуючих мереж до широкосмугових мереж в 

країнах що розвиваються, включаючи мережі наступного покоління, мобільні 
послуги, послуги OTT та впровадження IPv6” Дослідницької комісії 1 Сектору 

розвитку МСЕ. 

У 2017 році Академія взяла участь в роботі Всесвітньої конференції з роз-
витку електрозв’язку (ВКРЕ) Міжнародного союзу електрозв’язку, яка проходи-

ла в м. Буенос-Айрес (Аргентина) в період з 9 по 20 жовтня 2017 року. 

ВКРЕ-17 – захід високого рівня, який організовується раз на чотири роки  

з метою розгляду та обговорення питань, що визначатимуть майбутню політику 

і стратегію розвитку телекомунікацій, а також напрями і основні принципи дія-

льності Сектору розвитку електрозв’язку МСЕ на наступний чотирирічний пері-
од. 

Цьогорічна конференція зібрала більше ніж 1600 представників від дер-

жав-членів МСЕ: керівників галузі інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ), представників міжнародних організацій, науковців та підприємців. 

Серед основних результатів ВКРЕ-17, що було досягнуто за участю Ака-

демії слід відзначити: 

– підготовку оновленого змісту Питання 1/1 Сектора розвитку на основі 
внеску Академії. За результатами роботи було підготовлено оновлене коло ве-

дення Питання «Стратегії та політика для розгортання широкосмугових мереж в 

країнах що розвиваються» в яке було включено всі аспекти розвитку широкос-

мугового доступу; 

– внесення змін до Резолюції 67 ВКРЕ «Роль Сектора розвитку елект-
розв’язку МСЕ в захисті дитини в онлайновому середовищі». Відповідні пропо-

зиції Академії, що стосуються фінансової підтримки з боку БРЕ перекладу на-
вчальних матеріалів з захисту дітей в мережі Інтернет на всі офіційні мови МСЕ, 



  

було включено в текст Резолюції після обговорення в межах відповідної робо-

чої групи; 

– внесення змін до Резолюції 71 ВКРЕ «Зміцнення співпраці між держава-

ми-членами, Членами Сектора, асоційованими членами і академічними органі-
заціями – членами Сектора розвитку електрозв’язку МСЕ, включаючи приват-
ний сектор». Відповідні пропозиції Академії, що стосуються необхідності роз-
робки комплексної стратегії підвищення мотивації членства в Секторі розвитку 

для нових та існуючих членів МСЕ-D, було включено в текст Резолюції після 

обговорення в межах відповідної робочої групи; 

 – внесення змін до Резолюції 81 ВКРЕ «Подальший розвиток електронних 

методів роботи в діяльності Сектора розвитку електрозв’язку МСЕ». Комітет 4 

ВКРЕ-17, а в подальшому Пленарне засідання схвалили редакцію Резолюції 81 

ВКРЕ в редакції, що була запропонована Академією, включно із положеннями, 

які стосуються подальшого розвитку систем відеоконференцзв’язку регіональ-

них та зональних відділень МСЕ; 

– затвердження змісту регіональних ініціатив, що заплановано до реаліза-

ції в період з 2018 по 2021 роки, що базуються на пропозиціях Академії, а також 

конкретних проектів їх реалізації у 2018 році в межах Оперативного плану МСЕ. 

Відносно підготовки науково-педагогічних кадрів, то у 2017 році показни-

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

 

Таблиця 7.1  

Підготовка науково-педагогічних кадрів у 2017 році 
  Аспірантура Докторантура 

Прийом 

Заочна форма навчання 2 – 

Очна (денна) 12 2 

Очна (вечірня) 3 - 

Випуск 
без відриву від виробництва 9 – 

з відривом від виробництва 8 2 

 

8. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

8.1 Навчання іноземних громадян  

У 2017/2018 н.р.   в ОНАЗ навчається 257 іноземних громадянин  з 25 кра-

їни світу: у тому числі  на ПВ – 52 особи, за базовими напрямами – 204 особи 

(денна форма навчання – 91 особа, заочна форма навчання – 113 осіб),  з яких 23 

іноземні студенти (денна форма навчання) навчаються за рахунок Держзамов-

лення на підставі міжнародних державних угод,   в аспірантурі –  1 особа.  

За країнами походження іноземні студенти ОНАЗ розподіляються наступ-

ним чином: Азербайджан - 144 особи, Алжир – 7 осіб, Ангола – 9 осіб,  В’єтнам 



  

– 1 особа, Еквадор – 2 особи, Естонія – 1 особа,  Єгипет – 1 особа, Казахстан – 3 

особи, Камерун – 1 особа, Китай – 29 осіб,  Кот д’Івуар – 1 особа,  Конго – 6 

осіб, Конго ДР – 4 особи,  Ліберія – 2 особа, Мадагаскар – 1 особа, Марокко – 7 

осіб, Молдова – 2 особи, Нігерія – 4 особи, РФ – 1 особа, Румунія – 1 особа, Си-

рія – 1 особа, Таджикистан –  14 осіб,  Туреччина – 5 осіб, Туркменістан – 10 

осіб (усього – 251 особа). 

На навчання у 2017/2018  н.р. було прийнято 110 іноземних громадян (із 
них 52 – на ПВ, 57 – на базові спеціальності, 1 – до аспірантури). 

У 2017 р. успішно завершили навчання та отримали відповідні документи 

про освіту 156 іноземних громадян (із них  дипломи бакалаврів отримали   80 

іноземних громадян; дипломи магістрів  -  12 іноземних громадян,  дипломи до-

кторі філософії – 2  а також було видано 62 свідоцтва про завершення ПВ.   

 

8.2 Міжнародні угоди про співробітництво  

На даний момент ОНАЗ має  76  міжнародних  угод про співробітництво з  
яких 8 угод було укладено у 2017   р. : з DIDWW Ireland Limited (Ірландія), з 
Міжнародним  Союзом Електрозв’язку,  з Huawei Technologies Co. (Китай),  з 
Віденським університетом (Австрія), з Університетом Більско-Бяла (Польща), з 
Краківським Педагогічним університетом  (Польща), з Інститутом філософії На-

ціональної Академії наук Білорусі, з Білоруським державним технологічним уні-
верситетом, угода  з Університетом Анхальт (Німеччина) про участь у програмі 
ERASMUS+  «Key Action 1 – Mobility for learners and staff – Higher Education 

Student and Staff Mobility Inter-instutituonal   agreement 2017-2021 between 

programme countries”.                 

 

8.3 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).                   

 

8.4 Сумісні проекти з зарубіжними партнерами: 

У 2017 р. на базі ОНАЗ  реалізовувались такі сумісні міжнародні проекти 

(усього 14): 

1. Сумісний проект з інститутом германістики Віденського   університету 

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



  

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

хунок австрійської сторони. З 10 лютого 2017 р. по 30 червня 2017 р. німецьку 

мову  студентам ОНАЗ викладав стажист Віденьського університету  Ів Бреггер. 

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):  Серти-

фікаційний  

центр фірми Reichle&de Massari (навчання та сертифікація знань студентів 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. Спільний україно-білоруський проект "Система квантового зв’язку по 

оптичному волокну з функцією виявлення каналу витоку інформації”. 

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

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

9. 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.  

10. З 2017 р. ОНАЗ сумісно з ВНЗ-партнером Університет Анхальт  прий-

має участь у програмі ERASMUS+  «Key Action 1 – Mobility for learners and staff 

– Higher Education Student and Staff Mobility Inter-instutituonal   agreement 

2017-2021 between programme countries”. Ця програма передбачає двосторонній 



  

обмін викладачами та студентами з метою підвищення рівня професійної підго-

товки та підвищення кваліфікації.  
11.  З січня по вересень 2017 р. реалізовувався проект «Розробка рекомен-

дацій з вибору технологічної основи побудови мереж широкосмугового доступу 

на території з низькою щільністю населення»  за рахунок гранту від МСЕ 

(Швейцарія). 

12. У квітні 2017 р. реалізовувався проект «Укріплення  кадрового потен-

ціалу в сфері електрозв’язку/ІКТ» за рахунок гранту від МСЕ (Швейцарія). 

13. У вересні 2017 р. реалізовувався проект «Організаційний та технічний 

розвиток широкосмугового доступу» за рахунок гранту від МСЕ (Швейцарія). 

14.  У лютому-грудні 2017 р. реалізовувався проект «Проведення дослі-
джень, що пов’язані із отриманням коду країни і зв’язаного ідентифікаційного 

коду мережі» за рахунок гранту від компанії DIDWWW Ireland Limited. 

                                 

8.5. Навчання студентів ОНАЗ у закордонних ВНЗ за програмою “Подвійні 

дипломи” та іншими міжнародноми програмами: 

Протягом 2017 р. студенти ОНАЗ проходили навчання у закордонному 

ВНЗ-партнері Університеті прикладних наук Анхальт (Німеччина), а саме: 

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

2017 р. навчались 8 магістрів навчально-наукового інституту інфокомунікацій та 

програмної інженерії ОНАЗ (Арікова М., Березан О., Корнійчук М., Польна Ю., 

Ромащенко В., Шульга О., Сухарев П., Білінска О.) Навчання відбувалось за 

рахунок стипендій (5 учасників навчались за рахунок стипендій ДААД, інші за 

власні кошти).  

• Подвійні дипломи (тобто диплом Університету Анхальт та диплом 

ОНАЗ)  у 2017 році отримали 7 учасників даної програми: Макогон А., 

Котельнікова Н., Мороз (Пашко) Ю., С., Левченко А. , Новохацкий Д., Сизов Д. 

• У 2017 р. на навчанні в Університеті Анхальт  з 1 жовтня  2-17 р. по 28 

лютого 2018 р. перебуватимуть 11 студентів ОНАЗ (10 за рахунок гранту за 
програмою ERASMUS+, та 1 студент – за власні кошти): Кобец Д., Гришко Л., 

Гравченко В., Толмак В., Катрага А., Гречко М., Яковенко В., Янковенко К., , 

Архименко Р., Корчевний А., Скіцан Р.  

• 6 студентів ОНАЗ у 2017 р. перебували  в Університеті Анхальт з метою 

написання магістерських робіт: Корнейчук М., Березан О., Сухарєв П., Польна 
Ю.,  Арікова М., Ромащенко В. 

Усього у закордонних ВНЗ у 2017 році  навчалося 25 представників ОНАЗ.  

 

8. 6 Студентська практика за кордоном. 

• З 10 по 23 березня 2017 р. 15 студентів ОНАЗ – представників ННІ 
інфокомунікацій та програмної інженерії , а також ННІ радіо, телебачення та 



  

інформаційної безпеки  у супроводі у викладача Северина В.М. протягом 2-х 

тижнів проходили студентську практику за фахом підготовки на базі німецького 

ВНЗ-партнера Університета прикладних наук Анхальт та на німецьких 

підприємствах, таких, наприклад, як  ІBH Impex GmbH, IANT GmbH. 

Фінансування даного заходу було відбувалося за рахунок ДААД -  Німецької 
служби академічних обмінів. Під час практики студенти відвідували теоретичні 
та практичні заняття за фахом підготовки, ознайомились з кількома 
телекомунікаційними фірмами та підприємствами, а також відвідали виставку 

СеВІТ-2017. 

• 10 студентів ОНАЗ, що навчаються за програмою «Подвійні 
дипломи» протягом 2017 р.,  пройшли навчально-наукову практику  на таких 

німецьких підприємствах як  ІBH Impex GmbH, IANT GmbH, axxeo GmbH, Dexor 

GmbH, Istitut fuer Medizin und Technik,  7 студентів-іноземців пройшли практику 

на підприємстві ТОВ «АЗТЕЛЕКОМ», 1 студент-іноземець на фірмі «Condor 

Electronics» (Алжир) та 1 студент-іноземець на підприємстві  
«ANGOLATELECOM» (Ангола). 

• У 2017 р. студентка 4 курсу ННІ інфокомунікацій та програмної ін-

женерії Горбачева Г.Е. отримала грант на участь у освітньому проекті компанії 
НUAWEI (Китай) «Насіння для майбутнього», який передбачає навчання новіт-
нім телекомунікаційним технологіям. 

 Усього: 35 осіб  

 

8.7 Читання лекцій іноземними викладачами для студентів ОНАЗ. 

1. З 17.08  по 19.09.2017 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. Візит відбувся за рахунок гранту за програмою ERASMUS+. 

 

8.8. Проходження навчальної практики представниками європейських  ВНЗ 

в ОНАЗ  

1. З 10 лютого по 30 червня 2017 р. на кафедрі лінгвістичної підготовки 

проходив практику за напрямом «Методика викладання німецької мови як 

іноземної» практиканта Віденського університету (інститут германістики) Ів 

Бреггер (фінансування прктики відбувалося за рахунок стипендії Міністерства 

освіти Австрії).  
2. З 23.10.2017 р. по 20.01.2017 р. проходять стажування за спеціальністю 

«Електрична та інформаційна техніка» на кафедрі «Мереж зв’язку» ОНАЗ  2 

студенти Університету Анхальт (Німеччина) : Марєєв М. та Костроміна Г. за 
рахунок гранту за програмою ERASMUS+. 

 



  

8.9 Захист дисертацій іноземними аспірантами 

У 2017 р. захистили кандидатські дисертації нижчезазначені аспіранти 

ОНАЗ: 

1. Бектурсунов Даніяр (Казахстан) – січень 2017 р. ; 

2. Абдулах Кайс Тахер (Ірак) – квітень 2017 р. 

 

8.10. Міжнародні проекти, які фінансуються у 2017 р. за рахунок іноземних 

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. З 2017 р. ОНАЗ сумісно з ВНЗ-партнером Університет Анхальт  прий-

має участь у програмі ERASMUS+  «Key Action 1 – Mobility for learners and staff 

– Higher Education Student and Staff Mobility Inter-instutituonal   agreement 

2017-2021 between programme countries”. Ця програма передбачає двосторонній 

обмін викладачами та студентами з метою підвищення рівня професійної підго-

товки та підвищення кваліфікації.  
3.  З січня по вересень 2017 р. реалізовувався проект «Розробка рекомен-

дацій з вибору технологічної основи побудови мереж широкосмугового доступу 

на території з низькою щільністю населення»  за рахунок гранту від МСЕ 

(Швейцарія). 

4. У квітні 2017 р. реалізовувався проект «Укріплення  кадрового потенці-
алу в сфері електрозв’язку/ІКТ» за рахунок гранту від МСЕ (Швейцарія). 

5.   У вересні 2017 р. реалізовувався проект «Організаційний та технічний 

розвиток широкосмугового доступу» за рахунок гранту від МСЕ (Швейцарія). 

6.  У лютому-грудні 2017 р. реалізовувався проект «Проведення дослі-
джень, що пов’язані із отриманням коду країни і зв’язаного ідентифікаційного 

коду мережі» за рахунок гранту від компанії DIDWWW Ireland Limited (Ірлан-

дія).   

     

8.11. Міжнародні нагороди, отримані співробітниками ОНАЗ - 2 

У 2017 році проект Мультимедійний курс дистанційного навчання з без-
печного використання Інтернет-ресурсів (керівники проекту — д.т.н., професор 

Воробієнко П.П. та к.т.н., с.н.с. Каптур В.А.), який був розроблений Одеською 

національною академією зв'язку ім. О.С. Попова за підтримки Міжнародного 

союзу електрозв'язку, здобув найвищу нагороду Форуму Всесвітнього саміту 



  

ООН на вищому рівні з питань інформаційного суспільства  (12-16 червня 2017 

р., м. Женева) в категорії C5: Зміцнення довіри і безпеки при використанні ІКТ ( 

а також ще одну нагороду). Станом кінець 2017 року курс пройшло близько 35 

тис. користувачів із більш ніж 60 країн світу. 

 

8.12 Участь представників Академії в конференціях, семінарах, виставках,  

симпозіумах тощо за кордоном у 2017 р.: 

- У період з 10 по 23 березня 2017 р. науково-освітнє стажування в 

Університеті Анхальт та на підприємствах зв’язку у Німеччині пройшов Северін 

В.М. як керівник групи студентів-практикандів ОНАЗ за рахунок гранту за 
програмо. «Східні партнерства». 

- У період з   7 по 17  травня 2017 р. науково-освітнє  стажування в 

Університеті Анхальт пройшла директор ННІ інфокомунікацій та програмної 
інженерії проф. Стрелковська І.В. за рахунок гранту за програмою «Східні 
партнерства».  

- У період з 1 жовтня по 30 жовтня науков-освітнє стажування в 

Університеті Анхальт (Німеччина) пройшов Бабіч Ю.О., ст. викладач кафедри 

«Мереж зв’язку» за рахунок гранту за програмою ERASMUS+. 

-  У період з 1 грудня 2017 р. по 30 січня 2018 р. грант на наукове 
дослідження у Німеччині отримала доцент кафедри математики Василенко О.А. 

- Директор ННІ радіо, телебачення та інформаційної безпеки проф.. 

Васіліу Є.В. взяв участь у «The 9th IEEE International Conference on Intelligent 

Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications.  

21-23 September, 2017, Bucharest, Romania. 

- Директор ННІ радіо, телебачення та інформаційної безпеки проф. 

Васіліу Є.В. взяв  участь у XX Международній науково-иехнічній 

конференціїї «СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ».  19 - 20 октября 2017, 

Беларусь, г. Минск. 

- У період з 7 по 11 січня 2017 року проректор з наукової роботи                   

ОНАЗ ім.   О.С. Попова Каптур Вадим Анатолійович був відряджений до м. Же-

нева   (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   розвитку Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) в дослід-

ницькому періоді 2014- 2017 років 

-  У період з 24 березня по 2 квітня 2017 року проректор з наукової роботи  

ОНАЗ ім. О.С. Попова Каптур Вадим Анатолійович був відряджений до                  

м. Женева (Швейцарія) з метою участі у Четвертому засіданні 1-ї Дослідницької 



  

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

дослідницькому періоді 2014-2017 років. 

- У період з 8 по 23 жовтня 2017 року проректор з наукової роботи                   

ОНАЗ ім. О.С. Попова Каптур Вадим Анатолійович був відряджений до                   

м. Буенос-Айрес (Аргентина) з метою участі у Всесвітній конференції з розвитку  

електрозв'язку 2017 року Міжнародного союзу електрозв’язку . 

- У період з 12 по 15 червня 2017 року проректор з наукової роботи            

ОНАЗ ім. О.С. Попова Каптур Вадим Анатолійович був відряджений до                  

м. Женева  (Швейцарія) з метою участі у Форумі Всесвітньої зустрічі на вищому 

рівні з питань  інформаційного суспільства (далі – Форум). 

 

Міжнародні  заходи проведені на базі ОНАЗ  у 2017 році 

Тема конференції 
Відповідальна 

особа 
з організації 

Дата проведення 

1 2 3 

Регіональний семінар МСЕ «Створення 

сприятливого середовища для побудови ка-

дрового потенціалу у сфері елект-
розв’язку/ІКТ» 

Політова І.В. 
12-14 квітня 

2017 року 

VI Міжнародна науково-практична конфе-

ренція “Економіка та управління в умовах 

побудови інформаційного суспільства”. 

Захарченко Л.А. 
27-28 квітня 

2017 року 

XVII Міжнародна науково-технічна конфе-

ренція “Вимірювальна та обчислювальна 

техніка в технологічних процесах”. 

Троцишин І.В. 
5-10 червня 

2017 року 

Друга ІЕЕЕ Міжнародна конференція з ін-

формаційно-телекомунікаційних техноло-

гій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2017 / 

UkrMiCo’2017) 

Політова І.В. 
11-15 вересня 

2017 року 

Регіональний семінар МСЕ «Організацій-

ний та технічний розвиток широкосмугово-

го доступу» 

Політова І.В. 
27-29 вересня 

2017 року 

VIII міжнародна науково-методична 

конференція “Лінгвістична підготовка сту-

дентів нефілологічних спеціальностей ви-

щих навчальних закладів у контексті Бо-

лонського процесу та Рекомендацій Ради 

Європи з вивчення, викладання та оціню-

Шульган О.О. 
5-6 жовтня 

2017 року 



  

вання мов” 

Навчальний семінар Центра професійної 
майстерності МСЕ «Методологія проекту-

вання телекомунікаційних мереж» 

Кумиш В.Ю. 
24-27 жовтня 

2017 року 

VII Міжнародна науково-практична конфе-

ренція “Інфокомунікації – сучасність та 
майбутнє” 

Стрелковська І.В. 
26-27 жовтня 

2017 року 

 

8.13.Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво  

Розвиток наукового та науково-технічного співробітництва із закордонними 

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

Маючи статус члена Сектора розвитку Академія активно співпрацює із Мі-
жнародним союзом електрозв’язку (МСЕ). Серед основних стратегічних пріори-

тетів співпраці ОНАЗ з МСЕ слід відзначити залучення іноземних інвестицій та 
грантів (у тому числі індивідуальних) на проведення перспективних досліджень 

та покращення внутрішньодержавного та міжнародного іміджу, а також отри-

мання додаткових коштів від комерціалізації переваг, що надає членство у Сек-

торах МСЕ. 

У 2017 році ОНАЗ ім. О.С. Попова взяла участь роботі Всесвітньої конфе-

ренції з розвитку електрозв’язку (ВКРЕ) Міжнародного союзу електрозв’язку, 

яка проходила в м. Буенос-Айрес (Аргентина) в період з 9 по 20 жовтня 2017 ро-

ку. ВКРЕ-17 – захід високого рівня, який організовується раз на чотири роки з 
метою розгляду та обговорення питань, що визначатимуть майбутню політику і 
стратегію розвитку телекомунікацій, а також напрями і основні принципи діяль-

ності Сектору розвитку електрозв’язку МСЕ на наступний чотирирічний 

період.  

Цьогорічна конференція зібрала більше ніж 1600 представників від держав-

членів МСЕ: керівників галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), 

представників міжнародних організацій, науковців та підприємців. Серед основ-

них результатів ВКРЕ-17, що було досягнуто за участю ОНАЗ ім. О.С. Попова 
слід відзначити: 

- підготовку оновленого змісту Питання 1/1 Сектора розвитку на підставі 
внеску ОНАЗ ім. О.С. Попова з врахуванням внесків Сполучених Штатів Аме-
рики, Мексики, Омана, корпорації Інтел та інших зацікавлених сторін. За ре-

зультатами роботи було підготовлено оновлене коло ведення Питання «Стратегії 
та політика для розгортання широкосмугових мереж в країнах що розвиваються» 

в яке було включено всі аспекти розвитку широкосмугового доступу. Після про-

ведення всіх необхідних консультацій та погоджень в межах робочої групи до-

кумент було схвалено Пленарним зібранням ВКРЕ-17 без зауважень; 



  

– внесення змін до Резолюції 67 ВКРЕ «Роль Сектора розвитку елект-
розв’язку МСЕ в захисті дитини в онлайновому середовищі». Відповідні пропо-

зиції ОНАЗ ім. О.С. Попова, що стосуються фінансової підтримки з боку БРЕ 

перекладу навчальних матеріалів з захисту дітей в мережі Інтернет на всі офі-
ційні мови МСЕ, було включено в текст Резолюції після обговорення в межах 

відповідної робочої групи; 

– внесення змін до Резолюції 71 ВКРЕ «Зміцнення співпраці між держава-
ми-членами, Членами Сектора, асоційованими членами і академічними органі-
заціями – членами Сектора розвитку електрозв’язку МСЕ, включаючи приват-
ний сектор». Відповідні пропозиції ОНАЗ ім. О.С. Попова, що стосуються необ-

хідності розробки комплексної стратегії підвищення мотивації членства в Сек-

торі розвитку для нових та існуючих членів МСЕ-D, було включено в текст Ре-

золюції після обговорення в межах відповідної робочої групи;  – внесення змін 

до Резолюції 81 ВКРЕ «Подальший розвиток електронних методів роботи в дія-

льності Сектора розвитку електрозв’язку МСЕ». Комітет 4 ВКРЕ-17, а в пода-

льшому Пленарне засідання схвалили редакцію Резолюції 81 ВКРЕ в редакції, 
що була запропонована ОНАЗ ім. О.С. Попова, включно із положеннями, які 
стосуються подальшого розвитку систем відеоконференцзв’язку регіональних та 

зональних відділень МСЕ;  – затвердження змісту регіональних ініціатив, що за-

плановано до реалізації в період з 2018 по 2021 роки, що базуються на пропози-

ціях Академії, а також конкретних проектів їх реалізації у 2018 році в межах 

Оперативного плану МСЕ. 

 

8.14. Поточна робота:  

Поточна робота МВ в 2017 р.,  складалася із подання різноманітних звітів 

та відомостей  на запит державних установ як українських, так і зарубіжних;  

оформлення запрошень на навчання; прийому документів на навчання; укладан-

ня контрактів на навчання; оформлення візової підтримки для запрошених на 
навчання; оформлення свідоцтв про закінчення ПВ,   дипломів бакалаврів та ма-
гістрів та додатків до дипломів для випускників-іноземців; легалізації дипломів; 

видачі довідок на запит студентів-іноземців, робота з ДМС України та іншими 

державними установами; здійснення процедури визнання іноземних документів 

про освіту; супроводі іноземних делегацій; листування; зустрічі іноземних сту-

дентів, що прибули на навчання  тощо.    

 

8.15. Відкриття Почесного Консульства Республіки Чорногорія:  

25 червня 2017 р. в ОНАЗ було відкрито Почесне Консульство Республіки 

Чорногорії. 
 

8.16. Почесні звання ОНАЗ: 



  

Рішенням Вченої Ради ОНАЗ від 26.12.2017 р. волонтеру Корпусу Миру 

США пану Дагласу Лі Холлу було надано Почесне звання «Заслужений профе-
сор ОНАЗ ім.. О.С.Попова». 

 

9. ВИХОВНА РОБОТА 

 

9.1 Виховна робота у гуртожитках 

Відділом соціально-психологічної та виховної роботи було організовано 

наступні заходи: 

1. Збір звітів координаторів з ВР щодо виховної роботи за 2016/17 н.р. та 
збір планів з виховної роботи за 2017/18 н.р.; 

2. Перевірки санітарного стану гуртожитків та дотримання студентами ви-

мог Положення про студентський гуртожиток ОНАЗ ім. О.С. Попова, Кодексу 

етики студента ОНАЗ ім. О.С. Попова та наказу «Про заборону паління в Ака-

демії» від 25.02.2013 р. № 01-05-53 кураторами, наставниками та координатора-

ми з виховної роботи. 

3. Щомісячне проведення суботників у гуртожитках Академії (9 суботни-

ків). 

На підставі рапортів кураторів, наставників та координаторів з виховної 
роботи, за порушення вимог Положення про студентський гуртожиток ОНАЗ ім. 

О.С. Попова, Кодексу етики студента ОНАЗ ім. О.С. Попова та наказу «Про за-

борону паління в Академії» від 25.02.2013 р. № 01-05-53  28 студентам було ого-

лошено догану, 9-х студентів було виселено з гуртожитків ОНАЗ за вживання 

алкогольних напоїв.  

 

9.2 Фізичне виховання та пропаганда здорового способу життя 

Для забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів викладача-

ми Кафедри фізичного виховання з урахуванням спортивних інтересів молоді, 
стану здоров’я, фізичної та рухової (технології) підготовленості  та спортивної 
кваліфікації організувались спортивні секції. За звітний період їх відвідали від 

300 до 400 студентів.  

Викладачами проводились секції тренувальні заняття з різних видів спор-

ту: легка атлетика (чол., жін.), атлетика (чол., жін.), футбол (чол., жін.), міні-
футбол (чол., жін.), баскетбол (чол., жін.), волейбол (чол., жін.), бокс (чол.), бо-

ротьба (чол.), бадмінтон (чол., жін.), настільний теніс (чол., жін.), шашки та ша-

хи (чол., жін.). 

Студенти Академії під керівництвом тренерів – викладачів Кафедри фізи-

чного виховання приймали участь у ХХV Обласних студентських іграх серед 

ВНЗ ІІІ – ІV рівні акредитації за різними видами спорту з такими результатами. 

 



  

Таблиця 9.1 

 

Треба відмітити збільшення загальної кількості очок з 1769 до 2145. 

Наші студенти – спортсмени виборюють медалі на міжнародних спортив-

них змаганнях з таких видів спорту, як карате, настільний теніс, тхєквандо, стрі-
льба з блочного луку, бадмінтон, спортивна акробатика та ін. 

Найбільш відомі студенти – спортсмени академії: 

Лук’яченко Дар’я –  Майстер спорту України (МСУ) з карате, бронзовий 

призер в особистій першості на міжнародному турнірі з карате «14 Euro Grand 

Prix Pilsen» 

Грушенко Олександр - МСУ з карате, срібний призер Чемпіонату світу 

2017 з карате. 

Дума Костянтин – МСУ з годзюрю карате. 

Галан Микола – двократний Чемпіон України та Одеської області 
(2016/17 років) з карате кіокушинкай, срібний призер Всеукраїнського турніру з 
Макотокай карате. 

Насіковський Владислав – МСУ з тхеквондо, Чемпіон України, призер 

міжнародних змагань. 

Остапенко Владислав – Бронзовий призер Чемпіонату Європи серед 

юніорів з акробатики  

Сафронов Євген –МСУ,  Чемпіон України з бадмінтону, резерв збірної.  
Гарінов Олександр – Переможець першості з рукопашного бою серед вій-

ськовослужбовців (2017 рік). 

Каркіщенко Микита – Кандидат у майстри спорту України (КМСУ) з ба-

скетболу, КМСУ з шахів. 

Вдовіченко Поліна – КМСУ з вітрильного спорту. 

Буштян Микита – КМСУ з вітрильного спорту. 

№ 

п/п 
Вид спорту Місце 

1 Шахи  5 

2 Настільний теніс 9 

3 Волейбол чоловічий  5 

4 Волейбол жіночій  12 

5 Баскетбол чоловічий  7 

6 Баскетбол жіночій  10 

7 Футзал чоловічий  12 

8 Футзал жіночій  12 

9 Бадмінтон  3 

10 Футбол  12 

Загальне місце 7 



  

Протягом навчального року з метою пропаганди здорового способу життя 

в ОНАЗ проходить дві спартакіади: спартакіада серед студентів І курсу та спар-

такіада між збірними командами інститутів. Переможців цих змагань було наго-

роджено почесними грамотами та кубками.  

За звітний період в Академії проведено наступні спортивно-масові заходи: 

- 20 січня 2017 року VI Турнір з волейболу, присвячений пам’яті тренера 
та викладача кафедри фізичного виховання Т.О. Вакуленко. 

- 29 січня 2017 року провели 3-й тур Командного Чемпіонату Одесь-

кої області з настільного тенісу (ОТЛ). 

- 23 лютого 2017 року провели Першість Академії  з волейболу серед сту-

дентів першого курсу. 

- 1 березня 2017 року у спортивній залі ОНАЗ ім. О.С. Попова відбулася 

волейбольна гра 8 туру в групі «Б» волейбольної ліги «Відродження» між ко-

мандами «ОНАС» та «Стройка».  

- 11 та 12 березня 2017 року в Спортивній залі Академії зв'язку відбувся 

Чемпіонат Одеської області з настільного тенісу.  

- Першість Академії з настільного тенісу серед студентів - 24 березня 2017 

року. 

- 30 березня 2017 року в Спортивній залі Академії провели  

Першість з бадмінтону серед студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова. 

- Спортивне свято, присвячене Всесвітньому дню здоров’я – 6 квітня 2017 

року. Програма спортивного заходу: турнір з міні – футболу, виступи групи че-
рлідінгу, танцювальних та співочих гуртків,відзнака кращих студентів – спорт-
сменів;  

- З 20 по 22 квітня 2017 року для спортсменів з ДЮСШ м. Рівне та м. 

Хмельницького провели спортивний захід – «Найвлучніший», з кидків у баскет-
больний кошик.  

-Баскетбольні зустрічі студентів з випускниками ДЮСШ м. Хмельнцький 

та БШ ім. Білостінного – 21 та 22 квітня 2017 року; 

- Першість Академії з шахів серед збірних команд ННІ - 26 квітня 2017 

року. 

- «Меморіал Станкевича Е.П.» пам’яті багаторічного керівника кафедри 

фізичного виховання та до дня заснування кафедри. Баскетбольна зустріч між 

командами студентів та випускників - 5 травня 2017 року. 

- 13 травня 2017 року студенти Академії зв'язку прийняли участь у забігу 

на одеській Трасі здоров'я! 

- 21 травня 2017 року Наші студенти-волейболісти прийняли участь у ві-
дкритому турнірі півдня Одеської області з волейболу і отримали перемогу. Зма-

гання проходили в с. Кулевча. 



  

- 23-25 червня 2017 року до Дня молоді студентська команда прийняла 
участь у Міському міжвузівському фестивалі «Спартакіада». Спортивні змаган-

ня з баскетболу у Старобазарному сквері, футбольні – на стадіоні «Спартак». 

- 9 вересня 2017 року студенти Одеської національної академії зв’язку ім. 

О.С. Попова прийняли участь в спортивному святі до Дня фізичної культури та 

спорту «Вгору Потьомкінськими сходами»-2017! 

- 26 вересня 2017 року - Першість академії з міні-футболу серед першоку-

рсників 

- 2 жовтня 2017 року - Першість академії серед першокурсників з волей-

болу. 

- 11 жовтня 2017 року - Змагання з бадмінтону серед першокурсників 

ОНАЗ ім. О.С. Попова. 

- 22 жовтня 2017 року - Змагання з баскетболу серед першокурсників 

Академії зв’язку. 

- 27 жовтня 2017року - Змагання з шахів серед першокурсників ОНАЗ. 

- 6 листопада 2017р - Змагання з настільного тенісу серед першокурсни-

ків. 

Упродовж навчального року проводились товариські зустрічі з ігрових ви-

дів спорту (волейбол, баскетбол, футбол та ін.) зі збірними командами інших на-
вчальних закладів, нашого та інших міст країни. 

За ініціативи кафедри та ректора Академії було започатковано та проведе-

но спільно з Одеською обласною федерацією баскетболу, спортивний захід 

«Меморіал Станкевича Е.П.», пам’яті багаторічного керівника Кафедри фізично-

го виховання  та до 69 – річчя від дня заснування кафедри. Баскетбольна зустріч 

між командами студентів та випускників.  

Кафедрою було організовано колективні студентські відвідування спорти-

вних заходів вищого рівня з футболу: матч національної збірн6ої України з фут-
болу, матчі Ліги Європи з футболу за участі ФК «Зоря» Луганськ, матчі Прем’єр 

– ліги України за участю ФК «Чорноморець» Одеса та ФК «Зоря» Луганськ. З 

баскетболу матчі БК «БІПА» Одеса, матчі збірних команд Одеської області з ба-

скетболу. 

Студенти академії під керівництвом викладачів Кафедри ФВ брали участь 

у міських спортивних заходах – легкоатлетичному шоу «Вгору по Потьомкінсь-

ких сходах», Легкоатлетичному забігу до Олімпійського Дня в Україні, легкоат-
летичному студентському забігу по трасі здоров’я, Міському міжвузівському 

фестивалі «Спартакіада» до Дня молоді. 
Викладачами кафедри ведеться постійна робота по залученню до занять 

фізичною культурою та спортом широких верст населення та сторонніх осіб на 
спортивній базі Академії. Викладачі кафедри приймали участь у спортивних за-

ходах для ветеранів спорту, завойовували призові місця, представляючи Акаде-



  

мію та місто Одеса. Завідувач кафедри у черговий раз приймав участь у складі 
обласного журі конкурсів «Інноваційний урок фізичної культури», «Урок фізку-

льтури з використанням засобів футболу».  

 

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 
«Твереза Одеса», станція переливання крові ДП "Одеська залізниця", представ-

ників правоохоронних органів для студентів ОНАЗ було проведено наступні за-

ходи:  

- акція "Даруйте здоров'я та будьте здорові!" Забір крові у студентів Ака-

демії зв'язку в цілях забезпечення нею та її компонентами населення м. Одеси та 

бійців АТО – 22 лютого 2017 року; 

- лекція «СНІД, його наслідки та профілактика» - 23 березня 2017 року; 

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

вання особистості під впливом алкоголю» - 20 квітня 2017 року; 

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

якому обговорювались такі теми як: «Важливість медоглядів», «Туберкульоз і 
його профілактика», «ГРВІ» і «Секрети красивої посмішки» - 13 вересня 2017 

року;  

- зустріч студентів першого курсу ОНАЗ ім. О.С. Попова з начальником 

Штабу цивільного захисту та начальником відділу соціально-психологічної роь-

боти, на якій обговорювалися техніка безпеки та правила проживання в гурто-

житках, наказ ректора про заборону вживання алкогольних напоїв та паління на 
території Академії. - 22 вересня 2017 року;  

- студенти 1 та 3 курсів усіх спеціальностей зустрілися з представниками 

Спілки Підприємців України на якій студентам розповідали про внесок малого 

та середнього бізнесу в розвиток економіки країни та ділилися власними історі-
ями успіху своїх компаній - 05 вересня 2017 року; 

майстер-клас по секретам побудови кар'єри та презентація Освітнього про-

екту «Кращі – з Укртелекомом від представників ПАО  «Укртелеком» для сту-

дентів спеціальностей «Телекомунікації» та «Радіотехніка - 18 вересня 2017 ро-

ку. 

 

9.3 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 соло-вокалісти.  



  

Впродовж року Центром гуманітарної освіти та розвитку спільно з відді-
лом соціально-психологічної та виховної роботи і Органами студентського са-

моврядування було організовано та проведено 13 культурно-масових заходів: 

- "Танцювально-вокальна битва 2017" в ОНАЗ ім. О.С. Попова – 16 лютого 

2017 року; 

- святковий концерт присвячений Міжнародному жіночому дню та Шев-

ченківському дню - 10 березня 2017 року; 

- спортивні заходи, присвячені Всесвітньому дню здоров’я та Дню визво-

лення Одеси - 6 квітня 2017 року; 

- у рочиста лінійка присвячена Дню пам’яті і примирення та Дню Перемо-

ги – 5 травня 2017року; 

- відзначення Всесвітнього дня інформаційного суспільства  в ОНАЗ ім. 

О.С. Попова – 17 травня 2017року; 

- конкурс краси та інтелекту “Зірка Академії -2017” – 23 травня року; 

- неймовірне дитяче свято до Дня захисту дітей – 2 червня 2017 року. 

- посвята першокурсників у студенти Одеської національної академії 
зв’язку ім. О.С. Попова - 1 вересня 2017 року. 

- День відкритих дверей в ОНАЗ ім. О.С. Попова - 11 жовтня 2017 року. 

- грандіозний концерт присвячений Дню працівників радіо, телебачення і 
зв’язку, Дню Академії та Міжнародному дню студента!- 16 листопада 2017 року. 

- День Навчально-наукового інституту проблем інформаційного суспільст-
ва -23 листопада 2017 року. 

- конкурс талантів першокурсників «СТУДЕНТСЬКА ЗИМА – 2017!» - 30 

листопада 2017 року. 

- Новорічні святкові концерти для студентів та дітей співробітників ОНАЗ 

ім. О.С. Попва - 20 та 23 грудня 2017 року. 

Артисти Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова тішать не 
лише зв’язківців своїми неймовірними номерами а й приймають участь в загаль-

номіських та загальноукраїнських масових художньо-естетичних заходах. 

Студентка Навчально-наукового інституту проблем інформаційного суспі-
льства Анастасію Шаповаленко. Зайняла перше місце та отримала звання чемпі-
онки України на Чемпіонаті з сучасних танців.  

Найулюбленішими та найочікуванішими не лише студентами, а й усіма 
співробітниками Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова  захо-

дами є конкурс краси та інтелекту “Зірка Академії” та фестиваль талантів серед 

першокурсників "СтудЗима. "  

У конкурсі “Зірка Академії - 2017” взяли участь 5 студенток 1-4 курсів. 

“Зіркою Академії” та Зіркою Глядацьких симпатій стала студентка - 3 курсу На-

вчально-наукового інституту Економіки та менеджменту - Софія Радомська. Усі 
учасниці конкурсу отримали цінні призи та неповторні враження від свята. 



  

30 листопада 2017 року команда поважного журі визначала кращу коман-

ду КВК, кращий музичний номер і кращу танцювальну постановку серед команд 

першокурсників на « Студентській Зимі – 2017» 

Зробити вибір членам журі було вкрай складно, тому що всі учасники ре-

тельно попрацювали в процесі підготовки, кожна команда намагалася відстояти 

честь свого інституту. 

В результаті, номінації розподілилися наступним чином: 

У номінації «Хореографія» - 1 місце між собою поділили -ННІ ІКПІ та 

ННІ Е та М. 

1 місце в номінації «Вокал», володар титуту краща команда «КВК» та пе-

ремогу в конкурсі « Студентській Зимі – 2017» виборола команда Навчально-

науковий інститут Інфокомунікацій та програмної інженерії! 
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. 

 

9.4 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 під-

розділами Академії були проведені тематичні книжкові виставки та літературні 
експозиції, кураторські години, святкові композиції. 

З 20 по 24 січня 2017 року в Одеській національній академії зв’язку ім. 

О.С. Попова відзначали День соборності України. З цієї нагоди в загальній чита-
льній залі бібліотеки проходила тематична виставка «День соборності України: в 

єдності дій та соборності душ». 

З привиду вшанування пам'яті борців за свободу, які трагічно загинули під 

час Революції Гідності, в Академії зв'язку протягом 18-22 лютого 2017 року бу-

ло проведено ознайомлення студентів із подіями сучасної історії України за до-

помогою документального фільму: "Переломний момент: Війна за демократію в 



  

Україні". Співробітниками бібліотеки ОНАЗ ім. О.С. Попова було організовано 

книжкову виставку під назвою: "День пам'яті Небесної Сотні". 

5 травня 2017 року в Академії відбулася урочиста лінійка присвячена 
Дню Перемоги та Дню пам’яті та примирення! Захід розпочався з привітання 

ректора Академії – Воробієнка Петра Петровича  Він згадував свої дитячі роки, 

які припали на воєнний час і поділився своїм головним спогадом того часу – зу-

стріч батька з фронту. Петро Петрович привітав усіх з Днем Перемоги та поба-
жав мирного неба над головою і душевної гармонії. 

З гордістю і вдячністю, усі присутні вітали співробітників-ветеранів Ака-

демії: На завершенні заходу у дворі Академії до пам’ятника викладачам, співро-

бітникам і студентам ОНАЗ ім. О.С. Попова, які загинули в боях за Батьківщину, 

було покладено квіти та вшановано їх пам'ять хвилиною мовчання. 

18 травня 2017 року співробітники бібліотеки ОНАЗ ім. О.С. Попова ор-

ганізували тематичну книжкову виставку під назвою "18 травня 1944 року - тра-

гічна дата в історії кримськотатарського народу". Також зі студентами було про-

ведено просвітницьку лекцію-бесіду на тему: "Боротьба за повернення на Бать-

ківщину. Інтеграція в демократичній Україні" з метою вшанування пам'яті жертв 

геноциду кримськотатарського народу. 

В Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова вже традиційно 

в жовтні починається новий навчальний рік для студентів «третього віку» – пен-

сіонерів, які вчать долати «цифрову нерівність»! Викладачі та студенти Академії 
зв’язку четвертий рік поспіль безкоштовно навчають одеситів поважного віку 

основам комп’ютерної грамотності. 
13 жовтня 2017 року до Дня українського козацтва в бібліотеці ОНАЗ ім. 

О.С. Попова було проведено літературний вечір «День українського козацтва – 

свято звитяги й українського лицарства. Дмитро «Байда» Вишневецький (1517-

1563/64) – князь і гетьман». На літературному вечорі була представлена книжко-

во-ілюстрована виставка. Співробітники бібліотеки цитували уривки з драми 

Пантелеймона Куліша «Байда, князь Вишневецький» та народні пісні. Також до 

до Дня Захисника України та Дня Козацтва. 12 жовтня 2017 року в Академії 
зв’язку відбулось Спортивне свято Програма спортивного заходу складалася зі 
змагання з силового двобор’я (армреслінг, гирьовий спорт) та виступу групи пі-
дтримки. 

З 21 по 28 листопада 2017 року в загальній читальній залі бібліотеки 

пройшла тематична виставка, присвячена Дню Гідності та Свободи «Україна – 

територія гідності і свободи». З нагоди відзначення цієї події було також органі-
зовано перегляд стрічки «Революція гідності. Спецпроект» та кураторські годи-

ни. 

 

 



  

9.5 Інтелектуально-духовне та естетичне виховання 

З метою естетичного виховання студентів дирекціями інститутів, коорди-

наторами з виховної роботи та кураторами груп проводилися екскурсії по визна-
чним місцям міста, його музеям, виставкам і храмам. 

Проведено 19 екскурсій до Музею ОНАЗ для студентів, учнів ЗОШ, учас-

ників конференцій, випускників різних років навчання та гостей Академії. За 

звітний період Музей відвідало 574 чоловік, за увесь період – понад 2000 чоло-

вік. 

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

спілкова 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. 

З 10 по 20 січня 2017 року в загальній читальній залі бібліотеки організо-

вано тематичну виставку присвячену 420 річниці від дня народження П.С. Мо-

гили (1597-1647), українського політичного, церковного, освітнього діяча, бого-

слова, проповідника, літератора, архімандрита Києво-Печерського монастиря, 

митрополита Київського, Галицького і всієї Русі. Відвідувачі виставки дізналися 

біографічні дані та життєвий шлях цього відданого та невтомного борця за тор-

жество православ’я в складних історичних обставинах в Україні та Білорусії в 

XVII сторіччі. 
24 січня 2017 року було проведено вечір-лекцію, присвячену 110 – річчю 

від дня народження Сергія Павловича Корольова – українського радянського 

вченого в галузі ракетобудування та космонавтики, конструктора перших штуч-

них супутників Землі і космічних кораблів, основоположника практичної космо-

навтики. 

7 лютого 2017 року для студентів Одеської національної академії зв’язку 

ім. О.С. Попова було проведено заняття, що інтегрувало у собі практичний урок 

і екскурсію в гості до майстрів слова і хранителів безцінної мудрості – бібліоте-

ку-музей ім. К.Г.Паустовського.  

Мета заняття – розвиток у майбутніх спеціалістів рекламної справи профе-

сійно-пошукового інтересу на прикладах літературної творчості репортера, жур-

наліста, класика англійської літератури і найбільш шануємого при житті - пись-

менника Ч.Діккенса. Захід проходив на честь 205-річниці з дня народження анг-
лійського літератора. 

З вступним словом перед аудиторією виступила завідувач бібліотеки-філії 
Карина Апаринова. Вона познайомила студентів з книжковою експозицією, яка 
відображає життєвий і творчий шлях письменника. В заході брали участь артис-
тка Одеської державної філармонії, майстер художнього слова Лариса Хоніч, яка 

розповіла про літературну діяльність Ч.Диккенса, формування його поглядів і 



  

складний професійний шлях письменника. Доповідь супроводжувала жива фо-

ртепіанна музика англійських композиторів у виконанні концертмейстера Євге-

нії Воюцької. 
На практико-тематичному заході була використана спеціально підібрана 

аудиіо-візуальна низка мальовничого слайд-шоу. Був продемонстрований доку-

ментальний фільм про життя і творчість Чарльза Діккенса. 

Студентів Одеської національної академії зв’язку знайомили з історією 

створення бібліотеки. У ювілейний рік Костянтина Георгійовича Паустовського, 

співробітники бібліотеки провели для майбутніх журналістів тематичну фото-

екскурсію. У виконанні актриси Л. Хонич пролунав твір «Кошик з ялинковими 

шишками» під музику Едварда Гріга у виконанні Є. Воюцької. Був представле-

ний рекламне буктрейлер-оповідання. 

13 лютого 2017 року в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. 

Попова проведено круглий стіл до 125 річниці з дня народження Патріарха 
УГКЦ Йосипа Сліпого за темою «Він простелив свободу сучасній Україні». Де-

візом зустрічі лунали слова Патріарха Йосипа «Шануючи своє минуле, ти рос-
теш у своїй могутності і славі!». 

Студенти доповіли про складний життєвий шлях Отця української греко-

католицької церкви у часи сталінської ідеологічної інтервенції в Україні, його 

духовний подвиг у часи сибірського заслання протягом 18 років. Йосип Сліпий 

дивував своїх сучасників надзвичайним оптимізмом, працездатністю, далеког-
лядністю. 

В доповідях надана всебічна характеристика діяльності Й. Сліпого, яка 
охоплювала не лише церковне служіння, але й наукову, культурно-

просвітницьку сфери, виховання молоді в дусі християнської моралі й українсь-

кої національної ідеї. 
Окремо охарактеризовано еміграційний період життя патріарха, коли він 

протягом 21 року своїми рішучими діями захищав Україну та її Церкву. Тим са-

мим патріарх Й.Сліпий наблизив шлях до української державності. Основний 

його подвиг полягає в тому, що він зламав помилковий стереотип щодо пізнання 

України та її історії. Для цього він писав безліч книг, статей (лише в Римі видано 

13 томів його публікацій), виступав на радіо, розкривав факти порушення прав 

людини в Україні і каторжне життя політв'язнів, взагалі, засуджував безпорадну 

долю українців в ХХ столітті. Проведення круглого столу супроводжувалося  

демонстрацією відео-фільму «Йосип Сліпий: молитва за Україну» 

21 лютого 2017 року відбулась творча зустріч студентів ОНАЗ ім. О.С. 

Попова з "майстром слова", досвідченим журналістом, редактором, захопленим 

літератором, членом Спілки письменників України - Веронікою Анатоліївною 

Коваль. 



  

10 жовтня 2017 року в академії зв’язку проведено круглий стіл на тему 

«Етно-національне відродження українців та діяльність Української Греко-

Католицької Церкви» на честь 125-ліття з дня народження Патріарха Йосифа 
Сліпого. Ключовими темами зустрічі стали: життєвий шлях та шлях духовного 

служіння Патріарха. Проведення круглого столу супроводжувалося демонстра-

цієй відео-фільму «Йосип Сліпий: молитва за Україну».  

5 грудня 2017 року студенти ОНАЗ ім. О.С.Попова відвідали Малиновсь-

ку районну адміністрацію Одеської міської ради до Дня місцевого самовряду-

вання! Студентам 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. 

6 грудня 2017 року в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. По-

пова проведено тематичну книжкову виставку до Дня Збройних Сил України. 

22 грудня 2017 року зустріч студентів ОНАЗ ім. О. С. Попова з прокуро-

ром Одеської обласної прокуратури Пермяковою Ларисою Дмитрівною в рамках 

Всеукраїнського тижня права. 

Протягом зустрічі було висвітлено багато цікавих та важливих тем. Про-

курор розповіла про роботу прокуратури, її функції та обов’язки, розмовляли на 
тему корупції, як у лавах управління країною, так і в освітніх закладах. 

Студенти з великим захопленням слухали Ларису Дмитрівну, яка приво-

дила багато прикладів з власної практики, та задавали хвилюючі їх питання 

 

9.6 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. 

25 березня 2017 року студенти ОНАЗ ім. О. С. Попова спільно з Примор-

ською районною адміністрацією Одеської міської ради взяли участь у суботни-

ку, який проходив у парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. В ході за-
ходу студенти та викладачі прибирали паркову зону від опалого листя та плас-

тику, а також висадили нові дерева. 

З 4 по 8 квітня 2017 року наші студенти прийняли участь в щорічній все-

українській соціально-екологічної акції «За чисте довкілля».  

Всеукраїнська акція «За чисте довкілля» проводиться з метою озеленення 

територій закладів освіти, поліпшення санітарного стану прилеглих до закладів 

територій, розширення, охорони зелених насаджень та заповідних територій. 



  

ОНАЗ ім. О.С. Попова  приймає активну участь у природоохоронних за-

ходах із оздоровлення, благоустрою та покращення санітарного стану довкілля. 

Студенти та співробітники активно залучали молодь до прибирання, озеленення 

територій та піклування про довкілля. 

8 квітня усі учасники провели прибирання прибудинкових територій, які 
закріплені за п’ятьма гуртожитками Академії, а також території навчальних кор-

пусів. Студенти провели надзвичайно велику роботу та плідно попрацювали: бі-
лили дерева та бордюри, прибирали територію від сміття та пластику, а також із 
завзяттям перекопували клумби. 

 

9.7 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. 14 лютого 2017 року в ОНАЗ ім. О.С. Попова 

відбулася традиційна  Благодійний ярмарок "Hand made та кулінарія " №5. Про-

тягом усіх перерв в Академії, продавалися вироби Hand made і кулінарії, вигото-

влені студентами самостійно. 

Завдяки старанням студентів-активістів Ярмарок зібрані кошти були спря-

мовані на купівлю подарунків та ласоців для дитячих будинків Одещини. На 

Благодійному Ярмарку №5 було зібрано 2904 грн. Частина цієї суми буде витра-

чена на акцію "В гості до ветеранів". 

Волонтерський Штаб ОНАЗ постійно займається збором речей для потре-

буючих. 23 лютого 2017 року частина зібраних речей була віднесена до благо-

дійного фонду "Дорога до дому" 

21 вересня 2017 року в рамках Міжнародного дня миру студенти академії 
зв’язку організували чергову виставку Hand made кулінарії та цікаву фотозону з 
Голубами миру. 

 

9.8 Робота з профкомом студентів та органами студентського самов-

рядування 

24 березня 2017 року відбулася щорічна звітно-виборна конференція Сту-

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

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

академії, старостат гуртожитків, а також представники адміністрації та профко-

му студентів.  

На порядку денному було: 

1. Звіт голови Студентської ради Академії (СРА); 

2. Оцінка діяльності СРА за 2016/2017 н.р.; 



  

3. Внесення змін до Положення про студентське самоврядування Акаде-

мії; 
4. Обрання голови СРА та затвердження нового складу Студради. 

Головою Студентської ради обрали студентку 2 курсу ННІ КТА і Л Кара-
сьову Ірину. Затверджено план роботи на рік та обрана символіка Студентської 
Ради. 

Студентське самоврядування академії, діє на підставі «Положення про 

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

До складу студентського самоврядування Одеської національної академії 
звязку ім. О.С. Попова входить 87 студентів, з яких 30 студентів являються 

представниками ради гуртожитків, 57 входять до складу академічних груп. 

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

дентів всіх Навчально-наукових інститутів Академії.  
Основним завданням роботи Студентського самоврядування є організація 

різноманітних видів діяльності студентської молоді в освітній установі і прове-
дення різних справ і заходів, що сприяють розвитку особистості, формуванню 

громадянськості й патріотизму студентства, реалізації його соціальних і трудо-

вих ініціатив. 

Напрямки діяльності Студентського самоврядування: 

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

льного захисту членів Студентського самоврядування; 

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

Попова; 

- організація і проведення наукових і культурних конференцій, фестивалів, 

семінарів, навчальних курсів, виставок та інших громадських заходів, що спри-

яють 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 2017 рік відбулося 10 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. За ініціативи Студентського самоврядування, в при-

міщеннях гуртожитків були облаштовані спеціальні навчальні кімнати для сту-

дентів, що проживають у гуртожитках. Організоване проведення суботників в 

гуртожитках, та на прилеглих територіях.  

Традиційно, за підтримки Профспілки студентів, за звітний період була 

організована ознайомча подорож до Умані. У 2017 році, за ініціативи Профспіл-

ки студентів, понад 70 студентів отримали пільгові путівки на оздоровлення в 

Карпатах взимку. Найактивніші студенти мають можливість оздоровитись на ба-

зі відпочинку Академії «Електрон» влітку. 

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

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

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

фото и відео конкурсів, тематичних вечорів, присвячених професійним та дер-

жавним святам. Одними з найпопулярніших заходів серед студентів слід вважа-

ти: «Танцювальна битву», фестиваль талантів першокурсників «Студентська зи-

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

26 березня 2017 року за ініціативи Профкому студентів Академії відбувся 

кіберспортивний чемпіонат серед любителів комп’ютерних ігор з дисципліни. 

На протязі усього дня 15 студентів-учасників, які пройшли реєстрацію, бо-

ролись за звання переможця та кращого гравця. Після усіх етапів змагань були 

визначені призери чемпіонату. 

Цього ж дня Профком студентів відкрив Буккроссинг. Буккроссинг — це 
обмін книгами. Людина, прочитавши книгу, залишає її у приміщенні новоство-

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

поверсі Академії, для того, щоб інша, людина могла цю книгу прочитати; та у 

свою чергу повинна повторити процес.  

У квітні 2017 року Первинна профспілкова організація студентів та Сту-

дентське самоврядування оновили стенд «Нами пишається Академія» на друго-

му поверсі головного корпусу ОНАЗ. 

23 квітня 2017 року відбулося нагородження переможців конкурсу на 

кращий гуртожиток, блок, кімнату «Нам тут жити 2017». Переможці конкурсу 

отримали цінні призи та грамоти.  

З 13 по 14 травня 2017 року на базі відпочинку «Електрон» пройшли тра-
диційні щорічні студентські Олімпійські ігри. 

12 травня 2017 року в стінах Академії відбулась позачергова звітно-

виборча конференція ППО студентів ОНАЗ, до порядку денного якої було 

включено наступні питання: 

- Звіт про роботу Профкому за період з жовтня 2015 по травень 2017. Ви-

ступив голова Профкому студентів Омельчук Євген. 



  

- Звіт про роботу ревізійної комісії ППО студентів за звітний період. Ви-

ступила член ревізійної комісії Чащіна Ірина. 

- Оцінка діяльності Профкому за звітний період- задовільно; звіт ревізійної 
комісії затверджено. 

- новообраним головою Профкому студентів стала студентка 4 курсу ННІ 
РТ та ІБ Склярук Анастасія. 

- 14 вересня 2017 року студентським самоврядуванням академії було ор-

ганізовано «День першокурсника ОНАЗ» в клубі «Ітака».  

- 15 жовтня 2017 року  - було організовано тур вихідного дня до Умані.  
 - 21 жовтня 2017 року відбувся спортивний захід в якому прийняли 

участь студенти ОНАЗ ім. О.С.Попова, а також викладачі кафедри фізичного ви-

ховання. Мета заходу - укріплення здоров’я, формування колективізму і взаємо-

допомоги, дисциплінованості, сміливості, витримки. Студенти та викладачі по-

долали дистанцію 5 км пішки від Аркадії до пляжу «Отрада» ,  пройшли розва-

жальні естафети. В результаті студенти отримали цінні призи та гарний настрій. 

- 24 жовтня 2017 року активісти профкому студентів організували кіно 

вечір. 

- 17 листопада 2017 року – вечірка до Міжнародного дня студента. 

В цілому проведена робота студентського самоврядування за звітний пері-
од дала позитивний відгук, студенти стали більш активним в обговоренні пи-

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

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

умови для свого подальшого розвитку. 

 

10. ОХОРОНА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 

В Академії протягом 2017 року надзвичайних ситуацій не сталося.  

Відносно заходів,спрямованих на охорону праці та соціальний захист мо-

жна виділити наступне: 
- проводилась роз’яснювальна робота серед студентів та співробітників 

щодо поведінки в умовах низьких температур, попередження випадків переохо-

лодження та обморожень, навчання з наданням першої медичної допомоги, пе-

ревезень автомобільним та залізничним транспортом, проведення екскурсій, 

призначені відповідальні особи за збереження життя і здоров’я студентів, спів-

робітників 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; 
- залучені до роботи служби державної автоінспекції для проведення лек-

цій з надання інформації про безпеку дорожньо-транспортного руху, правил по-

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

- керівники структурних підрозділів пройшли навчання та перевірку 

знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності з оформленням відпо-

відних 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; 

- 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; 

- розроблені слайд-лекції з питань законодавства з охорони праці, елект-
робезпеки, 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 2017 року виконані: 
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 16.04.2017 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. 

9. Пройшли навчання з охорони праці та цивільного захисту директора ін-

ститутів та керівники підрозділів. 

 

11. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЮ КОРУПЦІЇ 
 

Відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту», на виконання 

Закону України «Про запобігання корупції», Плану заходів щодо запобігання 

проявам корупції в ОНАЗ ім. О.С. Попова на 2017 рік, в Академії протягом 2017 

року проводилось подальше удосконалення роботи щодо реалізації державної 
антикорупційної політики. 

Так, на виконання листа МОН України від 31.01.2017 № 1/9-47 та наказу 

по Академії від 01.02.2017 № 01-05-45 було проведено розроблення планів захо-

дів щодо запобігання проявам корупції на 2017 рік структурними підрозділами 

Академії, відповідний план заходів Академії на 2017 рік тощо. 

Реалізація виконання заходів щодо запобігання корупції в Академії протя-

гом 2017 року здійснювалась наступним чином. 

На виконання вимог статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» 

в установлений термін до 01.04.2017 було проведено декларування майна, дохо-

дів, витрат і зобов'язань фінансового характеру за 2016 рік ректором та прорек-

торами Академії, в установлений Законом спосіб на офіційному веб-сайті Наці-
онального агентства з питань запобігання корупції. 

Протягом 2017 року було забезпечено проведення інформаційно-виховної 
роботи, спрямованої на формування у працівників і студентів Академії негатив-

ного ставлення до фактів корупції, підвищення їх громадської свідомості та ак-

тивності у протидії корупції. Начальником ВК постійно проводяться попере-
дження осіб, які влаштовуються на роботу до Академії, про вимоги законодавст-
ва України щодо боротьби з корупцією, необхідність повідомлення про наяв-

ність конфлікту інтересів тощо. 



  

Відповідно до статей 25 і 27 Закону України «Про запобігання корупції», 

ведеться постійна робота щодо недопущення фактів сумісництва та суміщення з 
іншими видами діяльності та обмеження роботи близьких осіб працівників Ака-
демії. 

Проведена систематична роз’яснювальна робота щодо вжиття заходів та 

недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а також 

обов’язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та пошуку шля-

хів його врегулювання і усунення. 

Постійно забезпечується розгляд звертань співробітників Академії, студе-

нтів, підприємств, установ, громадських організацій, громадянтощо щодо фактів 

корупції, надається відповідна інформація по запитам у порядку, визначеному 

законодавством. 

Ведеться цілеспрямована робота щодо підвищення ефективності взаємодії 
з інститутами громадянського суспільства у питаннях реалізації антикорупційної 
політики. 

З серпня 2017 року з метою організаційного забезпечення та подальшого 

підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, зміцнення 

режиму законності, формування у працівників та студентів Академії активної 
позиції із запобігання і протидії корупції та реалізації положень Закону України 

«Про запобігання корупції» прийнято наказ від 07.08.2017 №01-05-218, яким 

знято з Пучкова В.М. обов’язки відповідального за роботу з питань запобігання 

корупції, та організацію роботи щодо запобігання корупції в Академії з того ча-

су здійснює Заклада Ю.Г. 

Протягом 2017 року проводилися зустрічі зі студентами з питань запобі-
гання корупційних правопорушень, зокрема зі студентами ННІ ІКПІ такі зустрічі 
проведені начальником юридичного відділу Калюжним Д.Ю. 26.09.2017 зі сту-

дентами гр. КН-1.1.01, 02.10.2017зі студентами гр. ІК-1.1.01-ТЕ,ІПЗ-1.1.01-ТЕ; 

09.10.2017 зі студентами гр. ІК-1.1.01, ІПЗ-1.1.01,  аналогічні зустрічі були про-

ведені з студентами інших ННІ; в листопаді 2017 року проведена зустріч з чле-
нами Виховної ради Академії з питань запобігання корупції тощо.  

В грудні 2017 в Академії з співпраці з Головним територіальним управлін-

ням юстиції в Одеській області проведено захід «Залікова без грошей!», голов-

ним завданням якого інформування студентської молоді про право на освіту без 
корупції з детальним роз'ясненням порядку дій у ситуації з вимаганням хабара. 

Під час проведення заходу провідним фахівцем сектору  питань виявлення і про-

тидії корупції ГТУЮ в Одеській області Головачовою Є.О. було також проведе-

но розповсюдження інформаційних буклетів на тему: «Вимагають хабара за іс-

пит чи навчання!», розроблених координаторами проекту. 



  

22.12.2017 лекція була проведена бесіда зі студентами і старшим проку-

рором організації участі прокурорів у кримінальному провадженні прокуратури 

Одеської області Пермяковою Л.Д. 

 

12. РЕЗУЛЬТАТИ ОСОБИСТИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Участь у конференціях 

1.Доповідь на міжнародній конференції з інформаційно-телекомукаційних 

технологій та радіоелектроніки 11-15 вересня 2017 р. «Індустрія 4.0 та інформа-

ційно-телекомунікаційні технології» 

 2. Лекція на міжнародній конференції ректорів телекомунікаційних уні-
верситетів м. Мінськ, «Інтернет і суспільство» 

 3. Доповідь на Регіональному семінарі МСЕ «Зміцнення кадрового потен-

ціалу в області електрозв’язку/ІКТ», Одеса, Україна, 12-14 квітня 2017 р.; «Еко-

номіка 4.0» 

 

Підготовка наукових кадрів 

1. Є керівником одного аспіранта і науковим консультантом одного докто-

ранта.  

2. У звітному році докторант Дмитрієва І.Ю. успішно захистила докторсь-

ку дисертацію. Рішенням ДАК їй присвоєно науковий ступінь доктора технічних 

наук.  

3. Докторант Станкевич І.В. завершила роботу над дисертацією на тему: 

«УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ЗАСАДАХ БА-

ГАТОВИМІРНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ». Дисертація прийнята до захисту 

спеціалізованою вченою радою. 

        4. Є Головою спеціалізованої ради з захисту докторських дисертацій.  
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