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Передмова 

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова є першим навчальним 

закладом на території колишнього СРСР, який започаткував підготовку 

зв’язківців. У липні 1920 року на основі поштово-телеграфних курсів було 

організовано Одеський вищий електротехнікум. Саме з цього моменту 

розпочалась історія Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ 

ім. О.С. Попова). У складі технікуму було відкрито перший ступінь телеграфних 

наглядачів, механіків, почали працювати курси підготовки кваліфікованих 

поштовиків. Серед викладачів технікуму були такі відомі вчені як В.Ф. Дідріхсон, 

Г.Г. Аухтер, Д.А. Троїцький, К.Є. Дубовський.  

У 1929 році відбулося об’єднання Одеського вищого електротехнікуму з 

Одеським політехнічним інститутом, в результаті якого було відкрито 

електротехнічний факультет. Але вже в 1930 році, відповідно постанові ЦВК 

СРСР (№ 4 / 237 від 29 липня 1930 року) на базі електротехнічного факультету 

ОПІ, створено Одеський інститут інженерів зв’язку (ОІІЗ).  

Чимало випускників інституту стали спеціалістами в галузі електрозв’язку. 

Серед них: лауреати Державних премій: В.Ф. Желєзов, С.М. Плахотник, А.А. 

Большой, Н.Н. Смирницький, І.П. Панфілов, П.П. Воробієнко, О.В. Бондаренко 

доктори технічних наук, професори – І.С. Гоноровський, Г.З Айзенберг, А.М. 

Зінгіренко, М.В. Захарченко, В.Л. Банкет, О.В. Гофайзен, А.М. Іваницький, А.В. 

Виходець і багато інших. 

За всі ці роки академія перетворилась на провідний навчальний заклад, що 

готує фахівців галузі зв’язку для України та багатьох зарубіжних країн. 

Стратегічною метою ОНАЗ ім. О.С. Попова є забезпечення своїх випускників 

знаннями й уміннями на рівні світових стандартів. Академія здійснює 

модернізацію системи освіти в контексті європейських вимог, що є необхідним 

для формування кваліфікованих кадрів. Перехід до нових наукомістких 

технологій, використання комп’ютерної техніки та телекомунікацій сприяє 
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створенню сприятливих умов до входження академії у світове інформаційне 

суспільство та розширення доступу до світових інформаційних систем і ресурсів. 

Бібліографи бібліотеки Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. 

Попова на протязі багатьох років пильно слідкували за публікаціями в пресі 

стосовно ОНАЗ ім. О.С. Попова. Дослідження і відстеження інформації велося з 

70-х років минулого століття. Підсумком цієї кропіткої  праці став цей  покажчик, 

який ми пропонуємо нашим читачам. Матеріали покажчика з можливою повнотою 

подають описи публікацій за 2001-2016 роки. 

При систематизації матеріалів опрацьованих публікацій застосовано 

хронологічний принцип, з анотацією на кожну статтю. Бібліографічний опис 

здійснюється мовою оригіналу видання. Для полегшення пошуку інформації 

створено допоміжні покажчики: покажчик книг, покажчик періодичних видань, 

покажчик імен. 

Покажчик призначено для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, 

широкого кола читачів. 
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Публікації статтей 

-2001- 

Черкесова Л. С прогрессом на короткой ноге [Текст] / Л. Черкесова // 

Одесский вестник. – 2001. – 20 октября. – С. 2. 

В канун 10-ой годовщины независимости Украины Одесской академии связи 

им. А.С. Попова присвоен статус национальной. Академия сегодня – это свыше 40 

тысяч подготовленных специалистов, более 300 ныне работающих 

преподавателей, из которых 42 доктора наук и 260 доцентов и кандидатов, 12 

лабораторий, центр дистанционного обучения и много другое. 
 

Максимова А. Vivat, Acadeмia! [Текст] / А. Максимова // Одесские известия. 

– 2001. – 23 октября. – С. 3. 

Коллектив академии связи отмечает присвоение ей статуса национальной. 

ОНАС им. А.С. Попова внес свой вклад в историческую и культурную историю 

города. В статье рассказывается о легендарных курантах на здании мэрии, 

которые были смонтированы в стенах института связи.  
 

Воротнюк Г. Колыбель специалистов связи [Текст] / Г. Воротнюк // Голос 

Украины. – 2001. – 23 октября. – С. 3. 

Одесской академии связи присвоен статус национальной. Это 

единственное учебное заведение страны, где готовят квалифицированных 

профессионалов по всем телекоммуникационным специальностям.  
 

Звание национального ко многому обязывает [Текст] // Вечерняя Одесса. – 

2001. – 23 октября. – С. 2. 

В 2001 году академия связи получила статус национальной. В день 

торжества состоялась выставка научных работ сотрудников академии, 

которая с максимальной полнотой показала достижения вуза в сфере 

телекоммуникаций и экономики связи. 
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Мартинюк Т. Новітні технології навчання [Текст] / Т. Мартинюк // 

Поштовий вісник. – 2001. – 25 жовтня. – С. 3. 

 Галузь зв’язку має не тільки минуле і сучасне, а й перспективу на майбутнє. 

Дистанційне навчання – якісно новий прогресивний метод  навчання, що виник 

завдяки новим технологічним можливостям. Стаття популяризує переваги і 

можливості дистанційного навчання в вузі. 
 

«Національна» – звучить гордо. Але і зобов’язує [Текст] : бесіда з ректором, 

заслуженим працівником вищої школи України, кавалером ордена «За заслуги» І. 

П. Панфіловим / записала Т. Мартинюк // Поштовий вісник. – 2001. – 25 жовтня. – 

С. 4. 

Указом Президента України від 07.08.2001р. за № 591/2001 Одеській 

державній академії зв’язку ім. О.С. Попова надано статус національної. Віднині 

вона іменується Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова.   

 

Веретенник Н. Від телеграфу до супутникового зв’язку [Текст] / Н. 

Веретенник // ДК «Зв’язок». – 2001. – 25-31 жовтня. – С. 1-2. 

Колектив Одеської академії зв’язку ім. О.С. Попова святкує  присвоєння їй 

статусу національної. В статті розповідається про нові досягнення в галузі 

зв’язку та освіти. 
 

-2002- 

Новый ректор – новая концепция [Текст] // Вечерняя Одесса. – 2002. – 14 

февраля. – С. 1. 

 В ОНАС им. А.С. Попова состоялась встреча председателя 

Государственного комитета связи и информатизации Украины С.А. Довгого с 

трудовым коллективом вуза, на котором был официально представлен новый 

ректор ОНАС им. А.С. Попова   П.П. Воробиенко. 
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«Зв’язківець майбутнього – яким він вбачається сьогодні?» [Текст] // ДК 

«Зв’язок». – 2002. – № 2. – С. 4-6. 

Забезпечити нашій державі входження до Глобальної інформаційної 

системи, можливість відкритого інформаційного обміну з іншими країнами 

здатна лише нова генерація висококваліфікованих, високоосвічених спеціалістів, 

котрі далі упроваджуватимуть і розвиватимуть сучасні телекомунікаційні та 

інформаційні технології. Підготовку саме таких,  цілком конкурентоспроможних 

фахівців на ринку праці й проводить ОНАЗ ім. О.С. Попова. 

 

Специалистов связи «куют» на Кузнечной [Текст] : беседа с профессором 

П.П. Воробиенко, ректором ОНАЗ им. А.С. Попова / записала Г. Воротнюк  // 

Голос Украини. – 2002. – 27 марта. – С. 3.  

Ученым советом академии принята концепция развития вуза на четыре 

ближайших года. Также ректор академии рассказал, какие специальности 

изучают в вузе и каких специалистов готовят в ОНАС им. А.С. Попова. 

 

Мартинюк Т. Підготовка кадрів – інвестиції в майбутнє [Текст] / Т. 

Мартинюк  // Поштовий вісник. – 2002. – 29 березня. – С. 3. 

В стінах вузу відбулася зустріч представників дирекції українського 

державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» з керівництвом ОНАЗ 

ім. О.С. Попова. Зустріч була присвячена майбутньому випускників вузу, а саме – 

проблемам їхнього працевлаштування. 

 

Ясинская В.  О бедной науке замолвите слово… [Текст] / В. Ясинская // 

Одесские известия. – 2002. – 4 апреля.  

Совет ректоров рассматривал вопрос об участии в научной деятельности 

вузов студентов. Сделан вывод, что научный потенциал как вузов, так и научно-

исследовательских центров слабо используется для развития экономики региона. 
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Стулова И.  Академия связи : с выставки – с медалью [Текст] / И. Стулова // 

Одесские известия. – 24 апреля. – 2002. – С. 6. 

 ОНАС им. А.С. Попова признана победителем в номинации 

«Инновационные технологии в обучении» и награждена бронзовой медалью. Эта 

победа вдохновляет коллектив вуза на дальнейший поиск и внедрение в учебно-

воспитательный процесс новейших технологий. 
 

Орбатова Т.  «Есть много, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим 

мудрецам…» [Текст] / Т. Орбатова // Одесский вестник. – 2002. – 18 мая. – С. 2. 

Связь – это нервная система государственного организма. Без нее 

невозможна непрерывная передача самой разнообразной информации. 

Информация двигает прогресс. В ОНАС им. А.С. Попова успешно ведутся 

научные исследования и разработки, которые внедряются в производство.  

 

Покликання – викладач [Текст] // ДК «Зв’язок». – 2002. – 22 серпня. – С. 3. 

29 серпня 2002 р. ректору Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. 

Попова професору Петру Петровичу Воробієнко виповнюється 60 років. У 

статті розповідається про життєві та наукові досягнення ювіляра. 

 

Лисенко О. Одеська національна академія зв’язку : перший рік у новому 

статусі [Текст] / О. Лисенко // ДК «Зв’язок». – 2002. – 22  серпня. – С. 6. 

Одеській державній академії зв’язку присвоєно статус національного 

вищого навчального закладу  (сьогодні ОНАЗ ім. О.С. Попова). Про досягнення 

першого року академії в новому статусі розповідає ця стаття. 

 
Валевская Л. День академии связи [Текст] / Л. Валевская // Вечерняя Одесса. 

– 2002. – 22 октября. – С. 2. 
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По приказу ректора академии профессора П.П. Воробиенко День ОНАС им. 

А.С. Попова будет отмечаться в третью субботу октября ежегодно. Впервые 

Украинская национальная академия связи им. А.С. Попова провела такой 

праздник. Он совпал с годовщиной присвоения академии статуса национальной. 

 

Стасина А. Только вместе преодолеем беду [Текст] / А. Стасина // Вечерняя 

Одесса. – 2002. – 5 декабря. – С. 4. 

 В актовом зале ОНАС им. А.С. Попова представлена обширная  

концертная программа. Цель – привлечь внимание молодежи к проблемам СПИДа 

и приобщение к здоровому образу жизни. 

 

-2003- 

Балашов В.А. Вклад ученых академии связи в развитие теории систем 

передачи ортогональными сигналами [Текст] / В.А. Балашов // Наукові праці 

ОНАЗ ім. О.С. Попова : збірник. – Одеса, 2003. – № 1. – С. 179. 

В статье освещены результаты работы коллектива кафедры ТКС 

(телекоммуникационных систем). На базе полученных результатов в ОНАС 

впервые не только в Украине, но и в странах СНГ, были разработаны опытные 

образцы современного оборудования абонентского доступа по технологии хDSL.  

 

Князева Е.А., Гуцалюк С.В. Развитие научной деятельности института 

экономики и менеджмента ОНАС им. А.С. Попова [Текст] / Е.А. Князева, С.В. 

Гуцалюк // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова : збірник. – Одеса, 2003. – № 1. – 

С. 186. 

В статье рассматриваются некоторые первостепенные задачи и 

перспективы развития созданного института экономики и менеджмента. В 

рамках научной работы ОНАС им. А.С. Попова осуществляется разработка 

программ по дистанционному обучению по всем специальностям. 
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Культурний центр академії [Текст] // ДК «Зв’язок». – 2003. – 20 лютого. – С. 5. 

У 1993 році вперше в Україні у вузі технічного профілю, при навчальному 

відділі ОЕІЗ ім. О.С. Попова (нині ОНАЗ ім. О.С. Попова) був створений Центр 

гуманітарної освіти та розвитку студентів. 

 

Шульган О. Подолання мовних перепон [Текст] / О. Шульган // ДК 

«Зв’язок». –2003. – 27 лютого. – С. 3. 

Останнім часом набули особливого значення процеси поглиблення 

міжнародної інтеграції. Важливим фактором стає безпосереднє спілкування 

фахівців. Тому в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова вивчають 

дві іноземні мови. 
 

Тарасенко О. Клубне життя студентів [Текст] / О. Тарасенко // ДК «Зв’язок». 

– 2003. – 3 квітня. – С. 3. 

Туризм завжди приваблював людей різного віку. Романтика гір, свіжого 

вітру в обличчя та нові незвідані місця кличуть молодь. Студенти-зв’язківці 

присвячують свій час не тільки навчанню – вони ще й завзяті мандрівники. 

Відбуваються екскурсії до різних цікавих міст нашої країни.  

    

Банкет В.Л.  Космическая радиосвязь [Текст] / В.Л. Банкет // Вечерняя 

Одесса. – 2003. – 12 апреля. – С. 4.  

Украина по праву считает себя космической державой. Вклад ученых 

ОНАС им. А.С. Попова в развитие спутниковой связи и вещания Украины весома и 

заметна. По заказу агенства Минсвязи Украины академия связи разработала 

«Концепцию развития спутниковой связи и вещания Украины». 

 

Князєва О. Новий інститут – нові можливості [Текст] / О. Князєва // ДК 

«Зв’язок». – 2003. – 22 травня – С. 3. 
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Зміни, які відбуваються у світовій науковій сфері, торкнулися і ОНАЗ ім. 

О.С. Попова. На базі факультету менеджменту та економіки зв’язку створена 

самостійна структура – науково-навчальний Інститут економіки та 

менеджменту.  

 

Кумайгородский А.  Празднует «старейший» [Текст] / А. Кумайгородский // 

Одесский вестник. – 2003. – 31 мая. – С. 3.  

В ОНАС им. А.С. Попова отмечен День факультета информационные сети. 

Описывается история факультета, этапы его развития и усовершенствования 

обучения студентов. 

 

Черепанова Л. «Мы ни разу не пожалели, что профессией выбрали связь» 

[Текст] / Л. Черепанова // Вечерняя Одесса. – 2003. – 3 июня. – С. 4. 

В ОНАС им. А.С. Попова отметили День факультета информационных 

сетей. Факультет был создан в 1930 году. Тогда он назывался факультетом 

телеграфно-телефонной связи. Сейчас на факультете обучается 850 студентов, 

выпускники прошлых лет работают на ведущих телекоммуникационных 

предприятиях Украины. 

 

Приходько М.М., Чарная Л.Є.  Зустрічі в рідних  стінах [Текст] / М.М. 

Приходько, Л.Є. Чарная // ДК «Зв’язок». – 2003. – 26 червня. – С. 2. 

 8 травня 2003 року відбулися звітно-виборні збори ветеранської організації 

ОНАЗ ім. О.С. Попова. Традиційними стали зустрічі ветеранів та студентів, 

викладачів академії. Ветерани війни беруть участь у патріотичному вихованні 

студентської молоді, приймають участь в житті академії. 
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«Академіки» з дипломом [Текст] // ДК «Зв’язок». – 2003. – 3 липня. – С. 4. 

144 випускники стаціонару одержали дипломи інженерів телекомунікацій. 

Факультет готує спеціалістів, які мають попит у різних галузях народного 

господарства. Після закінчення ОНАЗ ім. О.С. Попова студенти одержують 

престижну,  конкурентоспроможну і перспективну спеціальність.  

 

Не отставать от эпохи / П.П. Воробиенко [Текст] // Одесский вестник. – 

2003. – 5 августа. – С. 5. 

Своими размышлениями об итогах прошедшего учебного года и планами на 

ближайшее будущее делится ректор ОНАС им. А.С. Попова, профессор 

Воробиенко П.П. Он рассказал о достижениях академии, о перспективах на 

будущее. Главное, сказал ректор – это чтобы наши выпускники получили 

отменные знания и хорошую, высокооплачиваемую работу. 
  

Захарчук Т.  Майбутні поштовики мають полюбити свою професію [Текст] / 

Т. Захарчук // Поштовий вісник. – 2003. – 9 жовтня. – С. 2. 
На базі факультету поштового зв’язку ОНАЗ ім. О.С. Попова створено 

інститут поштового зв’язку. Його презентація відбулася на початку жовтня. 

Водночас це були і дні Укрпошти в ОНАЗ ім. О.С. Попова. Поштовики впевнені, 

що створення інституту поштового зв’язку сприяє покращенню якості освіти 

поштових фахівців. 
 

Еремей О. Вузы и производители – в одной упряжке [Текст] / О. Еремей // 

Вечерняя Одесса. – 2003. – 27 ноября. – С. 3. 

В ОНАС им. А.С. Попова под эгидой Госкомсвязи Украины состоялось 

совещание представителей высших учебных заведений страны и предприятий-

производителей телекоммуникационного оборудования.   
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-2004- 

Еремей О. Одесские связисты лучшие [Текст] / О. Еремей // Вечерняя 

Одесса. – 2004. – 8 апреля. – С. 3. 

Об этом свидетельствуют итоги III Всеукраинской студенческой 

олимпиады по телекоммуникациям, которая проходила в ОНАС им. А.С. Попова. 

Победителям вручили почетные грамоты, наградили денежными премиями. 

 

Захарчук Т. Нові підходи до підготовки поштових фахівців [Текст] / Т. 

Захарчук // Поштовий вісник. – 2004. – 14 травня. – С. 4.  

В ОНАЗ ім. О.С. Попова в навчально-науковому інституті «Поштовий 

зв'язок» відбулася конференція «Розробка та впровадження новітніх технологій 

поштового зв’язку». Адже від того, якою буде нова зміна поштовиків  залежить 

майбутнє підприємства. 

 

Alma – mater зв’язківців [Текст] // ДК «Зв’язок» – 2004. – 10 червня. – С. 2. 

ОНАЗ ім. О.С. Попова проводить підготовку фахівців, здатних розвивати 

сучасні телекомунікаційні та інформаційні технології. Створено Центр 

гуманітарної освіти та розвитку студентів. 

 

Славин В. Хорошая связь без брака [Текст] / В. Славин // Одесские известия. 

– 2004. – 16 июня. – С. 3. 

Профессорско-преподавательский состав и студентов вуза обьединил 

общий праздник – день факультета «Информационные сети» ОНАС им. А.С. 

Попова. Факультет активно способствует выполнению важной задачи по 

выпуску классных специалистов, востребованных на производстве.  
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Связисты в рекламе не нуждаются [Текст] : беседа с профессором  П.П. 

Воробиенко, ректором ОНАС им. А.С. Попова / записала В. Ясинская // Одесские 

известия. – 2004. – 22 июня.  

Ректор отметил, что академия связи является единственным высшим 

учебным заведением, которое готовит кадры по телекоммуникациям и почтовой 

связи. Крупнейшие предприятия связи сами занимаются профориентацией, 

направляя наиболее достойных абитуриентов. Они же присылают в академию на 

предварительное распределение  руководителей кадровых служб, которые 

комплектуют  предприятия лучшими выпускниками.  
  

Наукове обличчя Одещини [Текст] // ДК «Зв’язок». – 2004. – 23 вересня. –  

С. 2. 

Ректор ОНАЗ ім. О.С. Попова представив на бізнес-форумі, який відбувся 

21-23 вересня в Парижі, як провідний вуз  та науково-дослідний центр України 

Одеську національну академію зв’язку ім. О.С. Попова. 

 

А у нас – день ОНАС [Текст] // Вечерняя Одесса. – 2004. – 26 октября. – С.3. 

22 октября Одесская национальная академия связи отметила свой день 

рождения. Студенческая молодежь порадовала преподавателей, студентов и 

гостей праздничным концертом. 

 

Под знаком информационных технологий [Текст] : беседа с профессором 

П.П. Воробиенко, ректором ОНАС им. А.С. Попова / записала Н. Огренич // Юг. – 

2004. – 11 ноября.  

Лидерство ОНАС им. А.С. Попова обусловлено научно-производственными 

разработками мирового значения. Учеными академии сделано почти невероятное 

открытие, которое формулируется так «О выделении активной мощности на 

реактивных элементах». 
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Панаріна Н. Інвестиції в майбутнє галузі [Текст] / Н. Панаріна // ДК 

«Зв’язок». – 2004 – 18 листопада. – С. 4. 

До свята заведено дарувати подарунки, їх отримують усі, зокрема й 

студенти. Так і цього року до двух свят одразу – Дня працівників радіо, 

телебачення та зв’язку й до Дня студентів – провідні телекомунікаційні компанії 

надали майбутнім зв’язківцям чимало приємних відзнак і призів.  

 

Никина О.  Самый умный связист [Текст] / О. Никина // Вечерняя Одесса. –

2004. – 23 ноября. – С. 3. 

В актовом зале ОНАС им. А.С. Попова состоялась игра «Брейн-ринг». В 

течение полутора часов пять команд искали ответы на вопросы, связанные со 

связью, радио и телевидением. 

 

Капітанчук К. Сучасний зв'язок – рушійна сила прогресу [Текст] / К. 

Капітанчук // Поштовий вісник. – 2004. – 28 листопада. – С. 4. 

В статті розповідається про навчальний та науковий потенціал  ОНАЗ ім. 

О.С. Попова. В академії отримують вищу освіту і путівку в життя студенти не 

лише з України, а й зарубіжних країн. Питання підготовки кадрів є одним із 

визначальних для академії. 

 

Денисова И.  Связисты на досуге или от «мистера» до… министра? [Текст] / 

И. Денисова // Одесский вестник. – 2004. – 28 декабря. – С. 3.  

В ОНАС им. А.С. Попова во второй раз проводится  конкурс «Мистер 

академия». Коллектив академии считает своей целью помочь студентам-

связистам получить психологическую разгрузку между занятиями, чтобы с 

новыми силами преодолевать трудности обучения. 
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-2005- 

Добрі традиції меценатства [Текст] // ДК «Зв’язок». – 2005. – 17 марта – С. 4. 

Спонсорство, яке відроджується в сучасному українському суспільстві, 

відчувається і в житті Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. 

Найбільш яскравим проявом спонсорської допомоги є підтримка створеного в 

академії Центру гуманітарної освіти і розвитку. 

 

Сіленко А.  Заслужені відзнаки освітян [Текст] / А. Сіленко // ДК «Зв’язок». 

– 2005. – 5 квітня. – С. 3.   

В статті розповідається про роботу  Міжнародної виставки навчальних 

закладів «Сучасна освіта в Україні – 2005». Щорічне її проведення дає 

можливість ознайомити громадськість із досягненнями педагогічних шкіл, 

представити інноваційні технології навчання. 

 

Воробиенко П.П.  Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова. 

Шаги роста. [Текст] / П.П. Воробиенко // Электросвязь. – 2005. – № 7. – С. 2-4. 

Летящее время меняет нас и вместе с нами все, что нас окружает. 

Академия – не исключение. Идя в ногу со стремительно развивающейся отраслью, 

шаг за шагом, от курсов  к званию «национальная», академия пришла к своему 75-

летию. За эти годы в стенах ОНАС им. А.С. Попова выросло не одно поколение 

связистов, и здесь есть чем гордиться. 

 

Воробієнко П. Біля витоків зв’язківської освіти [Текст] / П. Воробієнко // ДК 

«Зв’язок». – 2005. – 1 вересня.– С. 3. 

З початку 40-х років ХХ ст. і до наших днів спеціалісти академії працювали 

і працюють нині в усіх сферах зв’язку та інформатизації нашої держави. Випуск 

1959 року найвагоміший за всю історію інституту. Його результати – 7 

докторів і 46 кандидатів технічних наук. 
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Кравець І.  ОНАЗ ім. О.С. Попова – 75 років [Текст] // ДК «Зв’язок». – 2005. 

– 1 вересня. – С. 3. 

75-річчя Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, добре 

знаної не лише в Україні, а й за її межами, відзначили студенти та працівники 

академії. 

 

Академии связи – 75! [Текст] // Вечерняя Одесса. – 2005. – 13 сентября. – С. 4. 

Замечательный концерт в честь юбилея состоялся в помещении 

Украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько. К юбилею 

открылся музей академии. 

 

Денисова И. Семейный праздник городского масштаба [Текст] / И. Денисова 

// Одесский вестник. – 2005. – 13 сентября. – С. 4.  

В Украинском театре состоялось празднование 75-летия ОНАС им. А.С. 

Попова и открытие музея академии. 

 

Артеменко А.  Vivat, Academia! [Текст] : до75 – річчя Національної академії 

зв’язку ім. О.С. Попова / А. Артеменко // ДК «Зв’язок». – 2005. – 22 вересня. – С. 6. 

75 – річчя Національної академії зв’язку ім. О.С. Попова зібрало величезну 

кількість гостей, серед яких можна було побачити відомих у галузі зв’язку людей. 

Відбулася ще одна знаменна подія – було відкрито музей академії зв’язку. 

 

На телеекрані – студенти академії [Текст] // ДК «Зв’язок». – 2005. – 29 

грудня. – С. 4. 

В статті розповідається про центр гуманітарної освіти та розвитку 

ОНАЗ ім. О.С. Попова. Центр знаходить і успішно розвиває різноманітні 

таланти молоді, професійно готує обдарованих юнаків і дівчат до цікавої і 

нелегкої роботи в ефірі. 
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 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова : вчора і сьогодні 

[Текст] / За ред. Котова Н.О., Танащук К.О. – Одеса : ВМВ. – 2005. – 123 с. 

Книга присвячена 75-річчю Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. 

Попова. Відображено важливі етапи становлення та розвитку вищого 

навчального закладу, як провідної освітянської установи.  

 

Золотые страницы выпускников. Т. 1 [Текст] / За ред. Стрельчука Н.Н., 

Кодрул Л.А. – Одесса : ВМВ. – 2005. – 102 с. 

Книга посвящена 75-летию ОНАС им. А.С. Попова. Описываются все этапы 

развития вуза, его история и достижения. 

-2006- 

Діденко В. 100 років безсмертя винахідника і вченого [Текст] / В. Діденко / 

ДК «Зв’язок». – 2006. – 6 січня. – С. 2. 

Україна вшановує  пам’ять О.С. Попова – великого винахідника радіо, який 

доклав зусилля для розвитку радіозв’язку  на території України. В Україні ім’я 

винахідника носить Одеська національна академія зв’язку. Йому встановлені 

пам’ятники в Одесі та Севастополі. 

  

Ясинская В. Ректоры готовятся к приему [Текст] / В. Ясинская // Одесские 

известия. – 2006. – 23 мая. – С. 2. 

Ректор ОНАС им. А.С. Попова П.П. Воробиенко, председатель вузовской 

комиссии по приему студентов отметил, что все вузы заинтересованы в 

профориентации и проводится она на высшем уровне. 

 

Вимоги до випускників диктує сьогодення [Текст] / Інформацію надано 

ОНАЗ ім. О.С. Попова // ДК «Зв’язок». – 2006. – 5 липня. – С. 3.  
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Набуто значний досвід поєднання навчальної та виховної роботи з 

підготовки фахівців для виконання планів галузі зв’язку. Створено навчально-

науковий виробничий комплекс «Зв’язківець». 

 

Бондарчук М. Одеса телекомунікаційна [Текст] / М. Бондарчук // ДК 

«Зв’язок». – 2006. – 31 серпня. – С. 2. 

Протягом 22-23 серпня 2006 року відбувся ключовий захід – III 

Міжнародний симпозіум «Телекомунікації без кордонів». В процесі засідань вчені 

обговорювали низку заходів, як то засади виходу телекомунікаційних компаній 

країн Західної Європи на ринки України. Ініціатором цього симпозіуму виступила 

ОНАЗ ім. О.С. Попова. 

 

Дятлова И., Полторак О. Пять лет в статусе национальной [Текст] / И. 

Дятлова, О. Полторак // Одесский вестник. – 2006. – 21 октября. – С. 4. 
Рассказывается о пятой годовщине присвоения статуса национальной 

ОНАС им. А.С. Попова. На сегодняшний день в состав академии входит четыре 

института, научно-исследовательская часть, а также колледж связи и 

информатизации. 

 

Національне свято академії [Текст] // ДК «Зв’язок». – 2006. – 30 жовтня. – С. 3. 

Щороку за традицією  19 жовтня студенти і співробітники ОНАЗ ім. О.С. 

Попова відзначають День Академії. У цей день в академії пройшли урочисті збори 

та святковий концерт з нагоди 5-ї річниці надання академії статусу 

національної. 

 

Ефимова Н.В. Одесская национальная академия связи – развитию 

телекоммуникаций в СНГ [Текст] / Н.В. Ефимова // Электросвязь. – 2006. – № 10. 

– С. 6-7. 
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В августе 2006 г. в ОНАС им. А.С. Попова прошел семинар МСЭ 

«Управление человеческими ресурсами в процессе организационных изменений» и 

III Международный симпозиум «Телекоммуникации без границ». 

 

Колтунова Е. Словесный портрет в отсутствие фотографии [Текст] / Е. 

Колтунова // Тиква  Ор самеах. – 2006. – 29 ноября. – С. 12-13. 

Статья посвящена инженеру Морису Ильичу Циклису, который стоял у 

истоков одесского телевидения. М.И. Циклисом был создан учебно-

экспериментальный телецентр, открытый коллективом ОЭИС еще в 1949 году. 

 

ОНАЗ і КВК, або як запалювалися зірки [Текст] // «ДК Зв’язок». – 2006. – 15 

грудня. – С. 3. 

Щє в 1998 році, тоді ще в ОЕІЗ, молоді ентузіасти вирішили створити 

команду КВК «Асорті». Нинішня команда КВК Академії зв’язку виступає під 

назвою «БІС». 

 

-2007- 

Одеську національну академію зв’язку удостоєно срібної медалі [Текст] // 

ДК «Зв’язок». – 2007. – 5 квітня. – С. 2. 

Міністерство освіти і науки України та Академія педагогічних наук 

України нагородили ОНАЗ ім. О.С. Попова срібною медаллю в номінації 

«Модернізація вищої освіти в контексті вимог Болонської конвенції» та 

дипломом за високі наукові досягнення. 

 

Ложковський А. Олімпійці з Академії зв’язку [Текст] / А. Ложковський // ДК 

«Зв’язок». – 2007. – 12 квітня. – С. 4. 

 

 



 20 

Вдруге відбулася Всеукраїнська студентська олімпіада з напрямку 

«Телекомунікації». Кожен учасник олімпіади підготував повний комплект завдань. 

Загалом 12 представників академії отримали 11 почесних грамот і грошові премії 

МОН України. 
 

Кадрове забезпечення Укрпошти [Текст] // Поштовий вісник. – 2007. – 22 

квітня. – С. 6. 

У рамках круглого столу відбулася зустріч зі студентами інституту 

поштового зв’язку та професорсько-викладацьким складом академії. На ній 

обговорювались питання організації проходження виробничої та переддипломної 

практики у філіях підприємств і подальшого працевлаштування молодих 

спеціалістів. 

 

Андросов А. UМС и Одесская национальная академия связи имени А.С. 

Попова поздравили ветеранов-связистов с праздником Победы [Текст] / А. 

Андросов // Вечерняя Одесса. – 2007. – 19 мая. – С. 1. 

UMC сотрудничает с ОНАС им. О.С. Попова более 10 лет. 53 ветерана-

связиста Одессы  получили памятные подарки от UMS. 

 

Главное – верить в себя, или о том, как выбрать профессию и поступить в 

вуз : «круглый стол» [Текст]  : доклады / Б. Егоров, Д. Демченко, П. Воробиенко, 

В. Малахов // Комсомольская правда в Украине  – 2007. – 13 июня. – С. 3. – Авт. : 

И. Каминская, В. Федотов. 

Ректоры ведущих вузов Одессы (в том числе ОНАС им. А.С. Попова) 

рассказывают о перспективах обучения в  вузах и планах на будущее..   

 

Бондарчук М. Про цифрове мовлення – всебічно [Текст] / М. Бондарчук // 

ДК «Зв’язок». – 2007. – 12 липня. – С. 1. 
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3-4 липня 2007 року в Одесі відбулась II Міжнародна науково-технічна 

конференція «Технології цифрового мовлення : стратегія впровадження». 

Ключовою темою обговорення стали питання формування та реалізації 

державної політики щодо впровадження в Україні цифрового мовлення – 

телевізійного, звукового, мультимедійного. 

 

Юшка В. Телеком – зліт в Одесі [Текст] / В. Юшка // ДК «Зв’язок. – 2007. – 5 

вересня. – С. 2.   

Перспективи системи TCBS розглядалися в Одесі на IV Міжнародному 

симпозіумі «Телекомунікації без кордонів». Організатором цього заходу виступила 

ОНАЗ ім. О.С. Попова. TCBS – проект Транскаспійської / Трансчорноморської 

оптоволоконної підводної кабельної системи. 
 

Каждый вуз должен иметь свое лицо [Текст] : интервью с проф. П.П. 

Воробиенко, ректором ОНАС им. А.С. Попова / интервью взяла И.В. Ковалева // 

Электросвязь. – 2007. – № 9. – С. 7-10. 

Ректор ОНАС им. А.С. Попова проф. П.П. Воробиенко рассказал о 

Болонском процессе, глобализации и интеграции  общеобразовательного 

пространства применительно к ОНАС им. А.С. Попова. 

 

Борисенко А. Годовщина академии связи [Текст] / А. Борисенко // Одесский 

вестник. – 2007. – 23 октября. – С. 3. 

ОНАС им. А.С. Попова отметила 87-ю годовщину со дня образования вуза. 

В этот день ряд сотрудников и студентов были омечены премиями и грамотами 

Государственного комитета связи и информатизации. 

 

Награжден ректор академии связи [Текст]  // Вечерняя Одесса. – 2007. –  15 

ноября. –  С. 2. 
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Президент Украины В. Ющенко наградил орденом «За заслуги» III степени 

ректора ОНАС им. А.С. Попова Петра Петровича Воробиенко. 

 

Панаріна Н. Візит міжнародного рівня [Текст] / Н. Панаріна // ДК «Зв’язок». 

– 2007. – 30 листопада. – С. 2.  

Генеральний секретар Міжнародного союзу електрозв’язку Хамадун Туре 

відвідав ОНАЗ ім. О.С. Попова. Він підтримав проект створення на базі ОНАЗ ім. 

О.С. Попова центру підвищення кваліфікації фахівців цифрового мовлення для 

країн СНД та Східної Європи. 
 

Лозован М. Україна  інфокомунікаційна [Текст] / М. Лозован // Поштовий 

вісник. – 2007. – 7 грудня. – С. 4. 

Генеральный секретарь МСЭ Хамадун Туре, як заступник голови опікунської 

ради ОНАЗ ім. О.С. Попова, зустрівся з представниками цього провідного вищого 

навчального закладу галузі. 
 

Веретенник Н. За вимогами національного ринку праці [Текст] / Н. 

Веретенник // Поштовий вісник. – 2007. – 21 грудня. – С. 3. 

11 грудня 2007 відбулось засідання науково-методичної підкомісії та 

робочої групи вищої освіти Міністерства освіти і науки за напрямом «Мережі 

та системи поштового зв’язку». 

-2008- 

Трудові перспективи випусників [Текст] // ДК «Зв’язок». – 2008. – 13 квітня. 

– С. 4. 

В ОНАЗ ім. О.С. Попова 10-11 квітня відбувся семінар-нарада «З питань 

управління персоналом та працевлаштування випускників ОНАЗ у 2008 р.». 

Розглядалися також питання укладання договорів із філіями Укртелекому на 

проходження практики випускниками ОНАЗ та працевлаштування їх. 
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Ректорське зібрання [Текст] // ДК «Зв’язок». – 2008. – 1 травня. – С. 2. 

22-23 квітня в ОНАЗ ім. О.С. Попова відбулося засідання Міжнародної 

конференції ректорів телекомунікаційних вищих навчальних закладів. У роботі 

конференції взяли участь 18 ректорів з 14 країн світу та представники 

Міжнародного союзу електрозв’язку, адміністрації зв’язку України. 

 

Веретенник Н. Гальмування на шляху до «цифри» [Текст] // Урядовий 

кур’єр. – 2008. – 14 червня. – С. 3. 

На базі ОНАЗ ім. О.С. Попова працює Навчально-науковий інститут радіо, 

телебачення, електроніки, який займається проблемами цифрового 

радіомовлення. 

 

Цифрове мовлення : ОНАЗ навчає… та ДВТ–2008 збирає спеціалістів 

[Текст] // ДК «Зв’язок». – 2008. – 19 червня. – С. 3. 

23-25 червня на базі ОНАЗ ім. О.С. Попова організован семінар «Системи 

цифрового наземного телевізійного, звукового та мультимедійного мовлення 

DVB-T, DVB-H, T-DAB, DRM». 26-27 червня на базі ОНАЗ відбувається ІІІ 

Міжнародна науково-технічна конференція «Технології цифрового мовлення : 

стратегія впровадження ( ДВТ-2008)».  

 

«Цифра» в ефірі : піклуються спеціалісти та науковці» [Текст] / Підготувала 

М. Бондарчук // ДК «Зв’язок». – 2008. – 10 липня. – С. 3. 

Впровадження в Україні цифрового мовлення – це невідкладна проблема 

сьогодення. Про це йшлось на конференції «Технології цифрового мовлення: 

стратегія впровадження «ДВТ-2008», яка пройшла в ОНАЗ ім. О.С. Попова. 

 

Бондарчук, М.   Тарифи під наглядом регуляторів [Текст] / М. Бондарчук // 

ДК «Зв’язок». – 2008. – 10 жовтня. – С. 2.  
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7-9 жовтня 2008 р. в Одесі на базі ОНАЗ ім. О.С. Попова відбувся семінар 

МСЕ «Тарифна політика та міжмережева взаємодія операторів 

телекомунікацій». Учасниками заходу стали 50 представників різних регулюючих 

органів та міністерств у сфері зв’язку та телекомунікацій. 

-2009- 

«Навіщо та філософія?» [Текст] : бесіда з д-ром філософських наук, 

професором ОНАЗ ім. О.С. Попова О.П. Пунченко / записала О. Поліщук // 

Чорноморські новини. – 2009. – 12 лютого. – С. 5. 

Філософія – наука про найзагальніші закони розвитку людини, суспільства, 

мислення, природи. Її розуміння допомогає людини як у повсякденному житті, 

так і в роботі. 

 

Стипендії Георгія Сінченка – кращим студентам галузевих вузів [Текст] // 

ДК «Зв’язок». – 2009. –  8 квітня. – С. 4. 

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

стипендії Георгія Захаровича Сінченка – екс-міністра зв’язку Української РСР з 

1960 – 1984 рр. 

  

Піонери цифрового мовлення [Текст] // ДК «Зв’язок». – 2009. – 16 квітня. – 

С. 2. 

Спеціалісти ОНАЗ ім. О.С. Попова і Одеський обласний радіотелевізійний 

передавальний центр (ООРТПЦ) провели випробування якості прийому цифрового 

телевізійного сигналу на території Одеської області. 

 

Навчальний центр Wireless Ukraine – в ОНАЗ ім. О.С. Попова [Текст] // ДК 

«Зв’язок». – 2009. – 30 квітня. – С. 3. 
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У рамках спільної діяльності Асоціації Wireless Ukraine та їх члена – ОНАЗ 

ім. О.С. Попова – створюється Навчальний центр безпроводових технологій, який 

підтримали члени асоціації – компанії ZyXEL ta Rohde@Schwarz. 

 

Як регулювати ринок телекомунікацій у часи скрути [Текст] / П.П. 

Воробієнко  // ДК «Зв’язок». – 2009. – 18 червня. – С. 3. 

Виступ ректора ОНАЗ ім. О.С. Попова на III науково-практичній 

конференції «Актуальні питання регулювання в сфері телекомунікацій та 

користування радіочастотним ресурсом». У своїй доповіді ректор розглянув 

питання сумісності технології UA-E.X з іншими мережними технологіями. 

 

ОНАЗ робить внесок у європейську науку [Текст] // ДК «Зв’язок». – 2009. – 

23 липня. – С. 4. 

В університеті міста Лідс (Великобританія) на початку липня 2009 р. на 

25-ому ювілейному семінарі з інжинірингу продуктивності мереж, викладач 

кафедри мереж зв’язку ОНАЗ ім. О.С. Попова Тетяна Шмельова зробила доповідь 

на тему «Моделювання IP-мереж параметричними мережами Петрі».     

 

Місце зустрічі – Одеса [Текст] // ДК «Зв’язок». – 2009. – 27 серпня. – С. 2. 

В ОНАЗ ім. О.С. Попова пройшов Форум «Телекомунікації без кордонів». 

Цей щорічний форум завжди був ефективним бізнес-заходом, центром ділової 

активності, міжнародним бізнес-майданчиком. 
 

За достижения в области науки и техники [Текст] // Одесский вестник. – 

2009. – 3 декабря. – С. 3. 

Указом Президента Украины государственных премий Украины в области 

науки и техники удостоены ученые ОНАС им. А.С. Попова за разработку 

высокоэффективных технологий оптоэлектроники и коммуникационных систем.  
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Вища державна відзнака для науковців [Текст] // ДК «Зв’язок». – 2009. – 3 

грудня. – С. 1 

Указом Президента України № 979/2009 від 30 листопада 2009 року «Про 

присудження Державних премій України в галузі науки і техники 2009 року», за 

розробку високоефективних технологій оптоелектроніки і комунікаційних систем 

на її основі, було присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки 

2009 року ряду науковців ОНАЗ ім. О.С. Попова. 

 

Ковалева И.В. Навстречу цифровому будущему [Текст] / И.В. Ковалева, Е.В. 

Жарикова  // Электросвязь. – 2009. – № 12. – С. 2-9. 

В здании Национальной библиотеки Белоруссии прошли важнейшие 

мероприятия: заседание глав администрации связи РСС, Саммит «Соединим 

страны СНГ». Встреча  на высшем уровне была организована МСЭ в 

партнерстве с РСС. В заседании приняли участие делегации полноправных членов 

РСС. Делегацию Украины в числе прочих представлял ректор ОНАС им. А.С. 

Попова П.П. Воробиенко. 

 

Золотые страницы выпускников. Т. 2 [Текст] / За ред. Стрельчука Н.Н., 

Кодрул Л.А. – Одесса : ВМВ. – 2009. – 63 с. 

Книга посвящена 75-летию ОНАС им. А.С. Попова. В ней отображены  

биографии и трудовая  деятельность известных ученых и сотрудников 

института, внесших большой вклад в развитие отрасли связи. 

-2010- 

Артеменко А.  Конвергенція науки і бізнесу [Текст] / А. Артеменко // ДК 

«Зв’язок». – 2010. – 2 вересня. – С. 1. 

В ОНАЗ ім. О.С. Попова Міжнародний форум «Телекомунікації  без 

кордонів»  об’єднав гостей з близько 10 країн світу. Одеський захід традиційно є 

місцем зустрічі представників телекомунікаційних компаній з України, з країн 
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Європи, Америки, Азії, а також галузевих наукових діячів. Ректор ОНАЗ ім. О.С. 

Попова П.П. Воробієнко відмітив, що форум був і залишатиметься місцем для 

плідного діалогу як для науковців, так і для бізнесу. 

 

Анаско П.  Щоб усі були на зв’язку. Одеській національній академії зв’язку 

ім. О.С. Попова – 90 років [Текст] / П. Анаско // Чорноморські новини. – 2010. – 5 

вересня. – С. 3. 

Історія академії розпочалася в далекому 1920-му, коли на основі поштово-

телеграфних курсів створено Одеський вищий електротехнікум, який через 10 

років за урядовою постановою став інститутом інженерів зв’язку і якому згодом 

присвоїли ім’я винахідника радіо О.С. Попова. Академія має унікальні досягнення у 

науковій та навчальній роботі. Є чим пишатися і звітувати академії в ці святкові 

дні. 

 

Галузевій академії – 90 років. [Текст] // ДК «Зв’язок». – 2010. – 15 вересня. – 

С. 3 

10 вересня ОНАЗ ім. О.С. Попова відзначила 90-ту річницю з дня заснування. 

Відбулися урочистості в рамках святкування ювілею академії. В святі прийняв 

участь Генеральний секретар МСЕ доктор Хамадун Туре. 

 

Осипенко Т. Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова – 90! 

[Текст] / Т. Осипенко // Поштовий вісник. – 2010. – 17 вересня. – С. 1-2.  

З ювілеєм колектив викладачів і студентів привітав Президент України, 

наголосивши, що академія завоювала високий авторитет в Україні та за її 

межами, стала визнаним центром підготовки висококласних спеціалістів у галузі 

зв’язку, вдосконалення комунікаційних систем і розробки нових технологій. 
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Підписано угоду про сприяння впровадженню сучасних ІКТ [Текст] // 

Поштовий вісник. – 2010. – 24 вересня. – С. 1-2. 

17 вересня 2010 р. укладено договір щодо сприяння впровадженню сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у школах і вищих навчальних закладах 

між Державною адміністрацією зв’язку Міністерства транспорту та зв’язку 

України та Національною академією педагогічних наук України. До роботи в 

цьому напрямі також долучається ОНАЗ ім. О.С. Попова. 
 

Котова М. «Барышня, соедините меня…» [Текст] : любопытные факты из 

истории телефонизации в Одессе / М. Котова // Слово. – 2010. – 25 ноября. – С. 4. 

Заведующий кафедрой коммутационных систем ОНАС им. А.С. Попова А. 

Ложковский рассказывает об истории телефонизации в Одессе. Александр Белл в 

1882 г. открыл в Одессе на улице Греческой первую городскую телефонную 

станцию. В 1918 г. общее количество абонентов Одесской телефонной сети 

достигло 8,8 тысяч человек.  

 

Піонер телекомунікаційної освіти та науки України. До 90-річчя Одеської 

національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. 1920-2010 рр. [Текст] / За ред. 

професора П.П. Воробієнка. – Одеса : ЛА «Піраміда», 2010. – 164 c. 

В книзі висвітлюється історія Одеської національної академії зв’язку ім. 

О.С. Попова як провідного  навчального закладу, що готує фахівців галузі зв’язку 

для України та багатьох зарубіжних країн. Книга присвячена 90-річчю ОНАЗ ім. 

О.С. Попова. 

 

-2011- 

Кріль С. Кадри – рушійна сила прогресу [Текст] / С. Кріль // Поштовий 

вісник. – 2011. – 25 лютого. – С. 6. 
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Про підготовку фахівців для поштового зв’язку за новим напрямом «Мережі 

та системи поштового зв’язку», дбають в ОНАЗ ім. О.С. Попова. В статті 

говориться, що важливою складовою підготовки професіонала є врахування вимог 

виробництва. Також студенти-поштовики паралельно здобувають другу 

спеціальність економіста або менеджера, отримують офіцерське звання. 
 

Одеська національна академія зв’язку – лідер вищої освіти України [Текст] // 

Поштовий вісник. – 2011. – 13 березня. – С. 3. 

ОНАЗ ім. О.С. Попова у рейтинговому виставковому конкурсі вищих 

навчальних закладів України III- IV рівнів акредитації за високі показники 

діяльності Академії, згідно оцінювання МОН України отримала нагороду Гран-прі 

«Лідер вищої освіти України». 

 

Watson Teleсom обладнала лабораторію ОНАЗ [Текст] // ДК «Зв’язок». – 

2011. – 31 березня. – С. 3. 

Навчальний центр Watson Telecom узяв участь у розвитку лабораторної 

бази ОНАЗ ім. О.С. Попова. На базі цього обладнання організовано робочі місця 

для студентів ОНАЗ з вивчення та відпрацювання практичних питань 

комплексної експлуатації сучасних систем зв’язку. 
 

Луценко А.  День відкритих дверей в Одеській національній академії зв’язку 

ім. О.С. Попова [Текст] / А. Луценко // Поштовий вісник. – 2011. – 27 травня. – С. 6. 

ОНАЗ ім. О.С. Попова разом з представниками роботодавців 14 травня 

2011 р. провела День відкритих дверей, на якому майбутні студенти зустрілися з 

ректором академії. Директори навчально-наукових інститутів і декани 

факультетів розповіли про спеціальності, за якими в академії здійснюється 

підготовка фахівців. Викладачі академії провели екскурсії лабораторіями 

провідних кафедр. 
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Сімонян К. Щоб успішно працювати, потрібні якісні знання [Текст] / К. 

Сімонян // Поштовий вісник. – 2011. – 8 липня. – С. 4. 

Відбувся захист дипломних проектів випускників академії очної та заочної 

форм навчання. У дипломних роботах випускники досліджували реальні виробничі 

процеси поштової сфери, виступали з рекомендаціями щодо поліпшення роботи. 

Всі студенти вдало захистили свої дипломні проекти. 

 

Для випускників академії проблем із працевлаштуванням немає [Текст] :  

бесіда с профессором П.П. Воробієнко, ректором ОНАЗ ім. О.С. Попова / записав 

К. Сімонян  // Поштовий вісник. – 2011. – 8 липня. – С. 3.  

Викладачі ОНАЗ ім. О.С. Попова дають майбутньому фахівцю такий 

комплекс знань, щоб йому було максимально легко адаптуватися до місця роботи,  

його знання відповідали рівню знань випускника Європейського університету, він 

був конкурентноспроможним  та ефективним у своєму напрямі діяльності. 

 

Кріль С. Одеська національна академія зв’язку : прийом 2011 року на 

підготовку фахівців для поштового зв’язку пройшов успішно [Текст] / С. Кріль // 

Поштовий вісник. – 2011. – 2 вересня. – С. 5. 

Навчально-науковий інститут Комп’ютерних технологій, автоматизації 

та логістики ОНАЗ ім. О.С. Попова вперше здійснив набір бакалаврів для 

підготовки спеціалістів і магістрів за новими спеціальностями. 

 

Премудрості виховання майбутніх фахівців [Текст] // ДК «Зв’язок». – №  43. 

– 8 вересня. – С. 3. 

В основі підготовки фахівців ОНАЗ ім. О.С. Попова  достатня увага 

приділяється дозвіллю студентів та залученню їх до суспільного життя академії. 
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Сертифікат системи управління якістю – оцінка за підготовку в ОНАЗ ім. 

О.С. Попова [Текст] // ДК «Зв’язок». – 2011. – 17 листопада. – С. 3.  

Важливою умовою створення результативної та ефективної системи 

управління якістю в академії є формування управлінської та інформаційної 

культури в сфері якості освіти. Загальне керівництво системою управління 

якістю здійснює ректор, д.т.н., професор Воробієнко П.П. 

 

Петр Воробиенко : «В закрытую дверь привык стучаться дважды» [Текст] :  

беседа с профессором П.П. Воробиенко, ректором ОНАС им. А.С. Попова / 

записала Н. Кичук // Теленеделя. – 2011. – 5 декабря – С. 26. 

Ректор ОНАС им. А.С. Попова с детства привык быть настойчивым и не 

чураться никакой работы. Все что дается ему легко, он с удовольствием в себе 

развивает, а то, что дается ему не сразу, он преодолевает с энтузиазмом. 

 

Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова  [Текст] // Наука в 

Южном регионе Украине (1971-2011) / Б.Г. Александров, Т.Л. Алексеенко, В.И. 

Андреев, С.А. Андронати [и др.] ; ред. С.А. Андронати. – Одесса : Феникс, 2011.– 

С. 350-360. (НАН Украины, МОНМСУ Украины, Южный научный центр.) 

В книге впервые представлен современный научный потенциал Южного 

региона Украины, описана история создания и развития высших учебных 

заведений Одесской, Николаевской и Херсонской областей, их научные 

достижения, деятельность научных школ и известных ученых, стоявших у их 

истоков. Отдельная глава посвящена ОНАС им. А.С. Попова, истории ее создания 

и развития.  

-2012- 

Укрпошта і ОНАЗ : пошук спільного погляду на майбутнє [Текст] // 

Поштовий вісник. – 2012. – 13 лютого. – С. 2. 
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3 липня в генеральній дирекції «Укрпошта» відбулася робоча зустріч 

гендиректора О. Плотнікової з ректором ОНАЗ ім. О.С. Попова П.П. 

Воробієнком. Участь у заході взяли також фахівці Укрпошти і науковці академії. 

 

Діденко В.  Перший український телецентр було відкрито в Одесі [Текст] / 

Сторінки історії. 60 років тому він став третім у Радянському Союзі після Москви 

і Ленінграда / В. Діденко // Урядовий кур’єр. – 2012. – 17 березня. – С. 2. 

Творцем телецентра став Одеський електротехнічний інститут зв’язку. 

Саме його співробітники у 1952 році прозвітували про свою роботу широкому 

загалу. 

 

ОНАЗ серед переможців всеукраїнського конкурсу наукових робіт  [Текст] // 

ДК «Зв’язок». – 2012. – 27 квітня. – С. 2. 

17 квітня 2012 року команда ОНАЗ ім. О.С. Попова здобула 2-е місце у 

Всеукраїнському конкурсі студенських наукових робіт «Професіонали 

майбутнього – 2012». Конкурс проводиться щорічно. 

 

ВЗІС визнав проект одеситів [Текст] // ДК «Зв’язок» – 2012. – 18 травня. – С. 3. 

Форум Всесвітньої зустрічі на вищому рівні з питань інформаційного 

суспільства (ВЗІС) 2012 визнав проект ОНАЗ ім. О.С. Попова одним з наибільш 

видатних досягнень у встановленні з’єднань в світі. Генеральний секретар МСЕ 

д-р Х.Туре вручив кубок, який символізує перемогу в конкурсі, проректору з 

наукової роботи ОНАЗ ім. О.С. Попова Вадиму Каптуру. 
 

Петро Петрович Воробієнко: 70 кроків до успіху // ДК «Зв'язок». – 2012. – № 

30 (761) 10 серпня. – С. 2.  
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2012 рік для ректора ОНАЗ ім. О.С. Попова, професора Петра Петровича 

Воробієнка є особливим. Він святкує 70-річчя від дня народження, 50-річчя 

трудової діяльності, 45-річчя науково-педагогічної діяльності, 10-річчя на посаді 

ректора ОНАЗ ім. О.С. Попова. Доля П.П. Воробієнка – це класичний приклад 

того, як людина наполегливою працею досягає своєї мети. Петро Петрович 

пройшов шлях від студента ОЕІЗ ім. О.С. Попова до ректора академії, доктора 

наук, професора. 
 

Воробієнко Петро Петрович. 70 років до успіху [Текст] : до 70-річчя від дня 

народження, 50-річчя трудової діяльності, 45-річчя науково-педагогічної 

діяльності, 10-річчя на посаді ректора ОНАЗ ім. О.С. Попова ; відп. редактор та 

укладач Сіленко А.О. – Одеса : ВМВ, 2012. – 80 с.  

У біобібліографічному виданні висвітлюються основні віхи життєвого та 

наукового шляху, основні дати життя ректора ОНАЗ ім. О.С. Попова П.П. 

Воробієнка. Подано хронологічний бібліографічний перелік основних друкованих 

наукових праць. 

-2013- 

Волконский О. Школьники завоевывают IT-пространство с помощью 

студентов [Текст] / О. Волконский // Одесский вестник. – 2013. – 16 февраля. – С. 

17. 

При поддержке ОНАС им. А.С. Попова открыт проект «IT-образование», 

цель которого – повышение уровня знаний учеников в сфере информационных 

технологий. 

 

Другий форум студентів Таджикистану [Текст] // ДК «Зв’язок». – 2013. – 17 

травня. – С. 3. 

В Одесі на базі ОНАЗ ім. О.С. Попова пройшов II Форум студентів 

Таджикистану, які навчаються за кордоном, зокрема в Україні. 
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Воробієнко П. Досвід розробки та впровадження системи управління якістю 

підготовки фахівців з вищою освітою в Одеській національній академії зв'язку ім. 

О.С. Попова [Текст] / І. Станкевич, О. Глухова, Л. Суліма [та ін.] // Вища школа. – 

2013. – № 6. – С. 7-20. 

Розглядається практичний досвід розробки та впровадження системи 

управління якістю підготовки фахівців з вищою освітою в ОНАЗ ім. О.С. Попова. 

Також запропоновані алгоритм розробки, схема взаємодії процесів та піраміда 

персоналу, який здійснює діяльність у системі управління якістю вищого 

навчального закладу. 

 

Каптур В.  Одеська національна академія ім. О.С. Попова – єдиний ВНЗ в 

Україні, що є членом сектору розвитку Міжнародного союзу електрозв’язку 

[Текст ] / В. Каптур, І. Політова // Вища школа. – 2013. – № 6. – С. 109-112. 

У статті розповідається, що для ОНАЗ ім. О.С. Попова МСЕ став 

потужною платформою для презентацій власних досліджень на міжнародному 

рівні, а також для залучення іноземних інвестицій та експортів МСЕ з метою 

викладання профільних ІТ–дисциплін.  

 

Черговий внесок ОНАЗ ім. О.С. Попова у діяльність МСЕ [Текст] // ДК 

«Зв’язок». – 2013. – 25 жовтня. – С. 2. 

В академії ОНАЗ ім. О.С. Попова в дистанційному режимі та рамках 

діяльності Робочої группи Ради МСЕ  розробляються ініціативи з захисту дітей в 

мережі Інтернет. 

 

-2014- 

Новицкая Л.  Патриарх одесских связистов [Текст] / Л. Новицкая // Одесский 

вестник. – 2014. – № 32. – 2 августа. – С. 6.                                                
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Статья посвящена Ивану Павловичу Епифанову, почетному связисту, 

принимавшему участие в важнейших этапах развития и становления связи в г. 

Одессе. 

 
Сергієнко І.В.  На здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2014 

року [Текст] / І.В. Сергієнко // ДК «Зв’язок». – 2014. – 19 вереcня. – С. 3. 

Колектив провідних науковців ОНАЗ ім. О.С. Попова представили на 

здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2014 року. 

-2015- 

Ищук И.  Анекдоты от светофора [Текст] / И. Ищук // Одесская жизнь. – 

2015. – № 51. – 23 декабря-3января. 

Доцент ОНАС им. А.С. Попова Н.М. Балан получил патент на свое 

изобретение – светофор, рассказывающий анекдоты и стихи. Цель этого 

изобретения – снизить травматизм пешеходов, переходящих дорогу. 

 
Презентація власної розробки ОНАЗ ім. О.С. Попова [Текст] // ДК «Зв'язок». 

–2015. – 24 квітня. – 1 травня. – С. 3: 1 фот.  

31 березня 2015 р. в м. Кишинів (Молдова) проходив Регіональний Форум 

МСЕ, на якому співробітниками ОНАЗ ім. О.С. Попова було зроблено 7 доповідей. 

Ці доповіді стосуються реалізації ініціатив, схвалених ВКРЕ-14. 

 

-2016- 

Против опасности из виртуальности. Международный день безопасности 

Интернета [Текст] // Вечерняя Одесса. –  2016. –  № 19-20. – 18 февраля. 
Встреча учеников и учителей одесских школ с представителями ОНАС им. 

А.С. Попова на тему безопасности использования онлайн-технологий. 
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Відчуй дух часу : знайди нові освітні можливості з ОНАЗ ім. О.С. Попова 

[Текст] : бесіда з доцентом кафедри політології, соціології та соціальних 

комунікацій ОНАЗ ім. О.С. Попова Ольгою Поповою // Поштовий вісник. – 2016. 

– 8 липня. – С. 5. 

ОНАЗ ім. О.С. Попова – це авторитетний навчальний заклад не тільки в 

Одесі, а мабуть у країні та за її межами. Він  має майже столітню традицію 

роботи у сфері радіо, телекомунікацій, поштового зв’язку. Ця стаття 

знайомить читачів із розширенням освітніх можливостей академії і розповідає 

про діяльність Інституту проблем інформаційного суспільства, працюючого на 

базі ОНАЗ ім. О.С. Попова. 
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