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Керівник:  

Ректор Одеської національної академії 

зв'язку ім. О.С. Попова:  

Воробієнко Петро Петрович. 

 

Доктор технічних наук, професор; 

Заслужений працівник освіти України, член-

кореспондент Національної академії 

педагогічних наук України; Лауреат Державної 

премії України в галузі науки і техніки; 

Почесний зв'язківець України; Почесний 

працівник транспорту України; Почесний 

військовий зв'язківець. 

Народився 29.08.1942 р. В 1965 р. закінчив 

Одеський електротехнічний інститут зв'язку 

ім. О.С. Попова. 

В Академії працює з 1.02.1966 р. 

 

Опис навчального закладу. 

ОНАЗ є державним навчальним закладом України IV (найвищого) 

рівня акредитації, який готує бакалаврів і магістрів для сфери 

телекомунікацій, інформаційних та комп'ютерних технологій, 

програмування, захисту інформації, мереж і систем поштового зв'язку, 

телебачення і радіомовлення, а також економіки підприємств зв'язку і 

проблем інформаційного суспільства. 

ОНАЗ широко відома за межами України. З 2008 року ОНАЗ є членом 

Міжнародного Союзу Електрозв'язку (МСЕ), а також засновником 

Міжнародної постійно діючої конференції ректорів телекомунікаційних ВНЗ. 

У 2015 році ОНАЗ відсвяткувала 95-річний ювілей з дня свого 

заснування. За роки свого існування ОНАЗ підготувала понад 80 тисяч 

фахівців для галузі зв'язку як України, так і інших країн світу. Випускники 

Академії широко затребувані на ринку праці, їх професії високо оплачуються 

і престижні. 

За цей час дипломи інженерів, бакалаврів і магістрів отримали 

студенти з 75 країн світу; більше 70 з них стали кандидатами технічних наук. 

На сьогоднішній день в Академії навчаються близько 400 іноземних 

студентів з 25 різних держав. 

Навчально-наукові інститути одеської національної академії зв’язку: 

 Економіки та менеджменту 

 Комп'ютерних технологій, автоматизації та логістики 

 Проблем інформаційного суспільства 



 Радіо, телебачення та інформаційної безпеці 

 Інфокомунікацій та програмної інженерії 

 Заочного навчання 

 

Підготовка бакалаврів і магістрів здійснюється в ОНАЗ за такими 

спеціальностями: 

Інженерія програмного забезпечення. 

Комп'ютерні науки та інформаційні технології. 

Телекомунікації та радіотехніка: 

 Інформаційні технології та системи у бізнесі; 

 Комп’ютерні мережі та Інтернет; 

 Програмне забезпечення інформаційних мереж зв’язку; 

 Телемедицина; 

 Телекомунікаційні системи та мережі; 

 Фіксований, мобільний та комп’ютерний зв'язок; 

 Технології волоконно-оптичного зв’язку; 

 Цифрове телевізійне, мультимедійне та звукове мовлення; 

 Кабельне телебачення та інтегровані з ним служби; 

 Виробництво телевізійного та мультимедійного контенту. 

Кібербезпека: 

 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її 

обробки. 

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології: 

 Робототехніка та інтернет речей; 

 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва; 

 Автоматизовані системи управління та контролю поштового 

зв’язку. 

Економіка: 

 Економіка підприємства. 

Менеджмент. 

Журналіcтіка (Реклама та зв’язки з громадськістю). 

Соціологія. 

 

Тенденції розвитку інформаційного суспільства ставлять нові й дуже 

серйозні вимоги до організації й управління галузі зв'язку й інформатизації. 

Галузь зв'язку й інформатизації в Україні виступає лідером серед галузей, які 

розвиваються найбільш динамічно. Але забезпечення входження України в 

глобальну інформаційну інфраструктуру, відкритий інформаційний обмін з 

іншими країнами можливий тільки в тому випадку, якщо держава буде мати 

у своєму розпорядженні достатньо фахівців, які здатні впроваджувати й 

розвивати сучасні інфокомунікаційні й інформаційні технології. Саме таких 

фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, проводить Академія, яка 

має свої давні традиції, багаторічний досвід і високопрофесійний науково-

педагогічний потенціал.  



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 
 

Контактні дані: 

Сайт академії: onat.edu.ua 

Сайт приймальної комісії : pk.onat.edu.ua  

Адреса 

Україна, 65029, Одеса, вул. Кузнечна, 1 

Контакти 

Приймальня ректора: тел. (048) 705 03 33 з 8.00 до 16.45,  

e-mail: onat@onat.edu.ua  

Приймальна комісія : тел. (048) 705 04 11 з 9.00 до 16.00,  

e-mail: pk.onat@onat.edu.ua 


