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ВОРОБІЄНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Ректор ОНАЗ ім. О. С. Попова з 2001 р.
Д
Доктор
технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України. Нагороджений
відзнакою Президента України — орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Розпочав свою трудову діяльність у 1963 р. та пройшов шлях від лаборанта до ректора. За цей період проявив себе ініціативним співробітником,
талановитим педагогом і вченим, креативним організатором науковопедагогічних і студентських кадрів. П. П. Воробієнко є автором 173 наукових та навчально-методичних робіт.

О
Одеська
національна
і
академія
і зв’язку ім. О. С. Попова — єдиний національний вищий навчальний заклад
України, що здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за всіма спеціальностями напряму телекомунікації.
Академія стала на шлях глибокої інтеграції навчального процесу, науки та виробництва через формування
на власній базі повноцінного оператора телекомунікацій.
Академія створила унікальну модель підготовки науково-педагогічних кадрів, яка ґрунтується на парадигмі
інноваційно-виробничих інкубаторів, що створюються при відповідних наукових школах.
Академія є єдиним навчальним закладом, що представляє інтереси України в Міжнародному союзі
електрозв’язку (МСЕ). З 2008 р., коли академія стала членом Сектору розвитку МСЕ, співробітники академії подали більш ніж 300 внесків до цієї поважної організації.
Академією розроблено науково-методичні основи двох принципово нових високоефективних інваріантних
до видів трафіку телекомунікаційних технологій (UA-ITT та ЕХ) побудови конвергентних мультимедійних мереж
наступних поколінь, які можуть повністю замінити собою стек протоколів мережі Інтернет.
Студенти та молоді вчені академії регулярно виборюють призові місця у міжнародних та всеукраїнських конкурсах наукових робіт «Телеком
Ідея», «Професіонали майбутнього», «Завтра UA», «Інноваційний прорив» тощо.
Академія де-факто стала центром міжнародного співробітництва в галузі зв’язку. Академія стала засновником Міжнародної постійно діючої
Конференції ректорів телекомунікаційних ВНЗ, а також отримала статус
Регіонального Центру майстерності МСЕ в СНД з цифрового телебачення.
Одеська національна академія зв’язку є тим унікальним середовищем,
що не тільки навчає, але й виховує. Саме тому в ОНАЗ ім. О. С. Попова було
створено Центр гуманітарної освіти та розвитку, який проводить тематичні вечори, урочисті заходи, присвячені визначним діячам України та знаменним датам нашої держави, різноманітні концерти.
Якісний рівень фундаментальної та професійної підготовки фахівців,
об’єктивні показники науково-педагогічної діяльності, які забезпечує
ОНАЗ ім. О. С. Попова, дозволяють зберігати свій високий рейтинг не тільки в Україні, але й за її межами.
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