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1. ВИТОКИ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ
На початку 90‐х років уже в умовах незалеж‐
ності України особливо відчутною стала проблема
значного відставання нашої держави в сучасних за‐
собах телекомунікацій. Рівень забезпеченості засо‐
бами зв'язку в нас відповідав американському се‐
редини 50‐х років, японському і європейському –
середини 60‐х років. Інженерів‐розробників систем
зв'язку в СРСР готували лише заклади вищої освіти
Росії.
Обґрунтовану М.Ю. Ільченком пропозицію
про доцільність створення нової кафедри в КПІ, за‐
початкування підготовки фахівців за новою спеціальністю "Проектування теле‐
комунікаційних пристроїв, систем та мереж" підтримали Президія Академії наук
України, Міністерство зв'язку України, Міністерство освіти України, Державний
комітет України з питань науки і технологій, особисто ректор М.З. Згуровський.
Створення кафедри засобів телекомунікацій згідно з наказом від 11 травня
1993 р. № 1‐83 стало логічним відгуком на гостру потребу держави в спеціаліс‐
тах‐розробниках для галузі телекомунікацій.
До становлення нової кафедри М.Ю. Ільченком на професорські посади
були запрошені відомі фахівці у сфері телекомунікацій із Київського військового
інституту зв'язку, Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, інших наукових уста‐
нов.
Стартовий штатний розпис нової кафедри включав 13 професорсько‐
викладацьких посад.
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Список викладачів та співробітників кафедри засобів телекомунікацій ІТС
1993/1994 навч. рік
№
пп

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ПІБ

Посада

Ільченко Михайло Юхимович
Завідувач кафедри
Штатні викладачі
Лебедєв Олег Миколайович
Професор
Щербіна Леонід Олександрович
Професор
Мрачковський Олег Дмитрович
Доцент
Шелковніков Борис Миколайович
Доцент
Викладачі за сумісництвом
Бунін Сергій Георгійович
Професор
Вінницький Владислав Петрович
Професор
Доровських Анатолій Васильович
Професор
Ліпатов Анатолій Олексійович
Професор
Уривський Леонід Олександрович
Доцент
Живков Олександр Петрович
Доцент
Заславець Андрій Леонідович
Карнаух Василь Якович
Навчально-допоміжний персонал
Алексєєнко Ігор Миколайович
Завідувач
лабораторією
Петрова Валентина Миколаївна
Інженер 1 кат.
секретар кафедри

Вчене
звання

Науковий
ступінь

Професор

д.т.н.

Доцент
Доцент
Доцент
Доцент

к.т.н.
к.т.н.
к.т.н.
к.т.н.

Професор
Професор
Доцент
Доцент
-

д.т.н.
д.т.н.
д.т.н.
к.т.н.
к.т.н.
к.т.н.
к.т.н.

Навчання здійснювалось у тісному взаємозв'язку з науковими досліджен‐
нями в НДІ радіоелектронної техніки "ТОР" (сучасна назва – НДІ телекомуніка‐
цій).
Після захисту дисертацій понад 50 учених отримали наукові ступені, в т.ч.
докторами наук у наступні роки стали О.О. Трубін, О.І. Романов, С.О. Кравчук,
Л.О. Уривський та ін.

ІЛЬЧЕНКО М.Ю.
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Успіх освітньо‐наукового проекту М.Ю. Ільченка зі створення нової кафедри
забезпечила його наукова школа з телекомунікацій та її результативна діяль‐
ність.
Молоді викладачі та вчені науково‐педагогічної школи ІТС

З 1998 р., коли Постановою Кабінету Міністрів України було затверджено
новий перелік спеціальностей, кафедра засобів телекомунікацій, завершивши
перший етап свого становлення та розвитку, перейшла до підготовки фахівців за
двома спеціальностями: "Технології і засоби телекомунікацій" і "Телекомуніка‐
ційні системи та мережі". 10 березня 1999 р. відбулися урочистості за нагоди
першого в Україні випуску фахівців – розробників засобів телекомунікацій.
Однією з передумов успішної діяльності як НДІ, так і кафедри засобів теле‐
комунікацій стало вирішення проблем створення матеріально‐технічної бази
навчально‐наукового комплексу. Адже на час створення кафедри в 1993 р. уні‐
верситет зміг виділити для
неї лише одне приміщення
площею 30 кв. м у корпусі
№ 17.
У 1995 р. під керівницт‐
вом М.Ю. Ільченка завер‐
шено будівництво ниніш‐
нього навчального корпусу
№ 30. За кошти НДІ і кошти
контрактної підготовки сту‐
дентів у наступні роки цей
корпус було укомплектовано

Проект добудови корпусу № 30 великою
потоковою аудиторією
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необхідним обладнанням для проведення навчального процесу, навчальні ла‐
бораторії отримали сучасні телекомунікаційні прилади.
На початок 2002 р. кафедра засобів телекомунікацій зросла кількісно та
якісно, налічуючи в своїх рядах понад 40 викладачів, що забезпечували майже
60 навчальних дисциплін. Тому, враховуючи потреби держави в збільшенні
кількості фахівців у галузі телекомунікацій, на пропозицію М.Ю. Ільченка Вчена
рада університету і ректор М.З. Згуровський ухвалили рішення про організацію
в НТУУ "КПІ" Навчально‐наукового інституту телекомунікаційних систем (ІТС).
Кафедра засобів телекомунікацій була виділена із факультету авіаційних і кос‐
мічних систем, і з залученням її науково‐педагогічного складу було створено
нові кафедри телекомунікаційних систем та інформаційно‐телекомунікацій‐
них мереж.
Науковою базою ІТС завжди був НДІ телекомунікацій, разом із яким дві за‐
значені кафедри утворили навчально‐науковий комплекс "Інститут телекомуні‐
каційних систем". Наказ ректора університету про створення з 1 лютого 2002 р.
Інституту телекомунікаційних систем за № 1‐6 було підписано 17 січня 2002 р.
Презентація нового інституту відбулася 14 лютого 2002 р. у залі засідань
Вченої ради університету за участі керівників університету, студентів і співробіт‐
ників ІТС, почесних гостей від Національної комісії, що здійснює державне регу‐
лювання в сфері зв’язку та інформатизації, Державного комітету зв'язку та ін‐
форматизації, "Укрчастотнагляду", "Укртелекому", компанії "Укрсат" та інших
телекомунікаційних структур.
Викладачі кафедри ТК зробили значний внесок в організацію управління
Інститутом телекомунікаційних систем. Заступниками директора ІТС успішно
працювали доц. О.А. Вульпе, доц. А.С. Брагін, ст. викл. В.Я. Карнаух.
Упродовж багатьох років навчально‐виховний напрям ІТС очолює проф.
Є.А. Якорнов. Кафедру ТС очолював спочатку проф. С.Г. Бунін, передавши її
управління проф. Л.О. Уривському. Кафедру ІТМ очолює проф. Л.С. Глоба.
З 2006 р. в ІТС започатковано проведення щорічних науково‐технічних
конференцій "Проблеми телекомунікацій", присвячених Дню науки в Україні і
Всесвітньому дню телекомунікацій.
Науковці ІТС активно брали участь у щорічній міжнародній конференції
"НВЧ техніка і телекомунікаційні технології" – КриМіКо, праці якої з 2004 р. ін‐
дексувались у міжнародній наукометричній базі Scopus, що сприяло цитуванню
наших публікацій іншими вченими.
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Нова міжнародна науково‐технічна конференція з інформаційно‐теле‐
комунікаційних технологій та радіоелектроніки "УкрМіКо" з 2016 року запов‐
нила нішу на материковій частині України, яку до анексії Криму 25 років займа‐
ла конференція "КриМіКо", співорганізатором якої понад 20 років був НДІ теле‐
комунікацій.
Проект "УкрМіКо" здійснено спільно з Відділенням інформатики НАН Укра‐
їни під егідою IEEE (Іnstitute of Electrical and Electronics Engineers).
УкрМіКо має статус базової конференції Наукової ради МОН України з роз‐
гляду наукових результатів держбюджетної наукової тематики університетів
України.
Учасники першої міжнародної науково‐технічної конференції "УкрМіКо"

Навчально‐науковий центр післядипломної телекомунікаційної освіти діє в
ІТС як структурний підрозділ Навчально‐методичного комплексу "Інститут піс‐
лядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського". Досвідчені викладачі, ґрунтую‐
чись на новітніх знаннях, здійснюються підвищення кваліфікації фахівців низки
вітчизняних установ і організацій, у сфері інфокомунікацій.
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2. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
За весь період плідної діяльності кафедри телекомунікацій з
1993 р. та ІТС з 2002 р. підготовлено 1494 (658) бакалаври, 802
(493*) спеціалісти і 508 (161*) магістрів. Попит на випускників ІТС
завжди перевищував пропозицію.
Сьогодні навчально‐методична діяльність усіх кафедр
об’єднана новою спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіо‐
техніка" і диференційована відповідними спеціалізаціями кафедр:
на кафедрі ТК: – апаратно‐програмні засоби електронних комунікацій;
– мобільні телекомунікації;
на кафедрі ТС: – телекомунікаційні системи і мережі;
на кафедрі ІТМ: – інформаційно‐комунікаційні технології.
Освітні програми бакалаврського та магістерського рівнів кафедри ТК –
"Телекомунікації"; кафедри ІТМ – "Інформаційно‐комунікаційні технології".


Кількість фахівців, підготовлених кафедрою телекомунікацій
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Високу якість навчання забезпечують професори. доценти і викладачі ка‐
федри різних поколінь, у тому числі і молоді педагоги, які успішно здійснили
своє навчання в ІТС, пройшли шлях від студентів до аспірантів, кандидатів наук,
доцентів.
Цікавими є відгуки сьогоднішніх студентів щодо якості навчального проце‐
су. Ось лише кілька прикладів таких відгуків: "лекції крутецькі, подача мате‐
ріалу супер, відношення адекватне", "сучасний підхід, вміння доносити склад‐
ну інформацію на простих прикладах", "те, що курс читають молоді прогре‐
сивні люди, це безсумнівний плюс" та ін.
Провідними викладачами кафедр ІТС підготовлено та опубліковано понад
50 монографій, навчальних посібників і підручників, використання яких також
сприяє високій якості підготовки фахівців.
З 2017 року розпочато підготовку докторів філософії в рамках 4‐річних про‐
грам аспірантури. За попередні роки на спеціалізованій раді ІТС за спеціаль‐
ностями телекомунікаційної галузі захищено 47 дисертацій, у тому числі
13 докторських і 34 кандидатські.
На кафедрі ТК створено 8 сучасних навчальних лабораторій. У 2011 році
кращою навчальною лабораторією КПІ визнана лабораторія кафедри ТК 501 із
супутникових телекомунікаційних технологій.

3. СТУДЕНТСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Ще з першого набору студентів на телекомунікаційні спеціальності в
1993 р. було започатковано традицію формування атмосфери взаємної поваги
та доброзичливості в стосунках між студентами й викладачами. Завдяки висо‐
кому професіоналізму викладачів така атмосфера і сьогодні сприяє створенню
умов для якісного навчання та наукового зростання молоді.
Ми високо цінуємо створення особливого соціально‐педагогічного середо‐
вища, спрямованого на творчий саморозвиток і самореалізацію особистості,
формування системи морального та матеріального заохочення студентів до ак‐
тивної навчальної та громадської діяльності; за підсумками кожного навчаль‐
ного року відбувається нагородження кращих студентів за різними номінаціями
("Студент року", "Група року" тощо).
В організації спілкування зі студентами, залученні їх до формування інте‐
лектуально наповненого молодіжного середовища ІТС, практичної реалізації за
їх участі системних засад навчально‐виховного процесу важливу роль грають
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органи студентського самоврядування, насамперед студентська рада ІТС,
профком студентів і студентська рада гуртожитку № 12.
Принципово важливою є та обставина, що керівників цих студентських
угрупувань обирають виключно самі студенти. Час від часу змінюються їх ліде‐
ри. Але постійно підтримуються кращі традиції збереження високого авторите‐
ту студентів ІТС і притаманного їм почуття гордості за свій інститут.
Ми пишаємося своїми найкращими випускниками, які продовжили свою
професійну діяльність на ниві науки та стали кандидатами наук. Серед успішних
випускників ІТС маємо також докторів філософії, що отримали цей учений сту‐
пінь після навчання і захисту дисертацій у Вестмінстерському університеті Лон‐
дона (Великобританія). Серед них Олександр Шелковников (випускник ІТС
2002 р.), Дмитро Бондар (випускник ІТС 2006 р.) і Олександр Глубоков (випуск‐
ник ІТС 2007 р.) та ін.

4. НАУКА
Наука ІТС, зосереджена в НДІ телекомунікацій, стала базисом високої якос‐
ті підготовки фахівців і успішного виконання затребуваних життям наукових та
інноваційних проектів.
Ключовими результатами за окремими науковими напрямами, зокрема,
є такі.
ПРИКЛАДНА ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Методологія напряму досліджень враховує кількісну міру інформації для
аналізу та синтезу сучасних телекомунікаційних систем
 Нові наукові результати: встановлення закономірнос‐
тей зміни пропускної здатності від просторово енер‐
гетичних параметрів каналу зв'язку з урахуванням
виду модуляції, способу кодування та обробки сиг‐
налу.
 Розробка критеріїв і показників інтегральної оцінки
інформаційних можливостей телекомунікаційних ка‐
налів на основі кількісної міри інформації.

д.т.н., проф.

 Методики визначення ресурсів ліній зв'язку, необ‐
Л.О. Уривський
хідних для досягнення заданих інформаційних мож‐
ливостей дискретного, неперервного та цифрового каналів зв'язку.
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НОВІ БЕЗПРОВОДОВІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ
 Розроблено науково‐технічні засади створення та функ‐
ціонування безпроводових систем широкосмугового
доступу з підтримкою мобільності та їх інтеграції у ви‐
сокошвидкісні багаторівневі всепроникні інформаційно‐
телекомунікаційні мережі, створення нового покоління
програмно‐визначуваних телекомунікаційних радіосис‐
тем, які покликані створити технічну базу для реалізації і
впровадження телекомунікаційних безпроводових сис‐
тем 4 і 5‐го поколінь.

д.т.н., проф.
С.О. Кравчук

 Засновано вітчизняну теорію телекомунікаційних систем міліметрового
діапазону, принципів створення наномереж, методів реалізації програм‐
но‐апаратних комплексів телекомунікацій, методів передачі обслуго‐
вування і архітектурних рішень у системах мобільного зв’язку, цифрових
радіорелейних систем, включаючи трафік загоризонтного зв’язку, та ком‐
бінованих систем на базі висотних аероплатформ.
 Запропоновані методи підвищення ПЗ СШР базуються на математичних
моделях, процедурних, структурних і системних рішеннях, отриманих з
урахуванням впливу на характеристики системи змінного у часі радіока‐
налу із завмираннями.
МОДЕЛІ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ SDN
Досліджуються особливості побудови мереж SDN (Software – Defined –
Networking), зокрема:
 аналіз існуючих рекомендацій щодо побудови SDN;
 багаторівнева архітектура мережі;
 принципи побудови основних елементів мережі;
 умови функціонування і завдання управління в мере‐
жах SDN;
 віртуалізація ресурсів у мережах SDN;
 фізичні та програмні моделі мереж SDN.
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д.т.н., проф.
О.І. Романов

БЕЗПРОВОДОВІ СЕНСОРНІ МЕРЕЖІ ІЗ САМООРГАНІЗАЦІЄЮ ДЛЯ
МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Розвинуто метод енергоощадної агрегації даних у без‐
проводовій сенсорній мережі з мобільними сенсорами та
телекомунікаційними аероплатформами завдяки ідентифі‐
кації та виключенню дублюючої інформації, що дає змогу на
5–20 % подовжити час активного функціонування мережі.
Розроблено інтелектуальний метод управління безпро‐
водовою сенсорною мережею з мобільними сенсорами та
телекомунікаційними аероплатформами, завдяки застосу‐
д.т.н., проф.
О.І. Лисенко
ванню методів слабкого штучного інтелекту для прогно‐
зування властивостей мережі в нестабільних умовах функ‐
ціонування, що дає можливість керувати динамічною топологією мережі в ре‐
альному часі.
ТЕРАГЕРЦОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ
Сьогодні актуальною задачею є побудова високошвид‐
кісних мереж мобільного зв'язку четвертого (4G) та п'ятого
(5G) поколінь з використанням телекомунікаційних систем
фіксованого радіозв'язку терагерцового діапазону та
перехід на малі стільники (мікро‐, піко‐ і фемтостільники),
які являють собою базові станції з обмеженим радіусом дії
(близько 10–100 м). Маючи невелику дальність передачі, ці
малі стільники дають змогу задіяти технологію багатора‐
к.т.н., проф.
зового використання одних і тих самих частот для більш
Т.М. Наритник
ефективного витрачання доступного радіочастотного ре‐
сурсу. Системи малих стільників, які також називаються гетерогенними мере‐
жами, або HetNets, з часом можуть стати основою стільникового зв'язку п'ятого
покоління.
Означена проблема дала імпульс до розробки нового покоління мало‐
габаритних безпроводових телекомунікаційних систем, що використовують
неліцензовані терагерцові частотні діапазони (> 100 ГГц).
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ІМПУЛЬСНІ НАДШИРОКОСМУГОВІ СИГНАЛИ (I‐UWB) ДЛЯ СИСТЕМ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Порівняно з традиційно використовуваними гармоніч‐
ними сигналами I‐UWB мають низку переваг:
 більша пропускна здатність каналів зв'язку;
 значно менша потужність для роботи терміналів;
 унікально висока проникна здатність;
 сигнали важко виявляти, що убезпечує несанкціонова‐
ний доступ до інформації, що передається;
 можливість високоточного виявлення локалізації тер‐
міналів (сантиметри при відстанях у кілометри);

д.т.н., проф.
С.Г. Бунін

 прийомопередавачі можуть бути створені в мініатюрних розмірах.
МІКРОХВИЛЬОВІ ФІЛЬТРИ ДЛЯ ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Основні результати:
Відкриття ефекту електромагнітної взаємодії полос‐
кових резонаторів у гребінчастих (/4) і решітчастих (/2)
структурах. Новий напрям побудови НВЧ‐фільтрів.


Вивчено характер впливу форми полоскових резо‐
наторів на коефіцієнти електромагнітного зв'язку на
основній та вищих резонансних частотах. Позитивні і
негативні коефіцієнти зв'язку. Новий метод придушення
паразитних смуг пропускання.


д.т.н., с.н.с.
О.В. Захаров

Встановлено унікальну властивість несиметричних
резонаторів. Фільтри зі знаками коефіцієнтів зв'язку, що чергуються, та двома по‐
люсами загасання.


Досліджено закономірності управління переміщенням полюсів загасання
і обґрунтовано побудову полоскових фільтрів з еліптичними характеристиками.


Виявлено ефект переходу коефіцієнта зв'язку через нуль і започатковано
новий клас немінімальнофазових фільтрів з дворівневим розміщенням резона‐
торів.
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5. УЧАСТЬ У СИСТЕМНИХ ПРАКТИЧНИХ РОЗРОБКАХ
Державною премією України в галузі науки і техніки відзначено чотирьох
членів кафедри (С.Г. Бунін, М.Ю. Ільченко, С.О. Кравчук, В.О. Сизранов) за
створення і практичне впровадження перших в Україні інформаційно‐теле‐
комунікаційних систем із супутниковим сегментом.
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Головний конструктор ДКР "Ситуація‐1!" – М.Ю. Ільченко
Проект Наукової ради НАТО SPF 98517
"РОЗРОБКА СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ МІН ТА ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ НА
БАЗІ НАДШИРОКОСМУГОВОЇ ХВИЛЬОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Створюваний під керівництвом С.Г. Буніна міношукач у будь‐якому ґрунті
на глибині до півметра зможе визначати місце залягання як металевих, так і
пластикових мін, зображення яких у трьох вимірах виводитимуться на монітор
приладу.
За оцінками фахівців, цей українсько‐норвезький проект має забезпечити
справжній прорив у вирішенні проблем розмінування у світі.
ПОРТАТИВНА ТРОПОСФЕРНА РАДІОРЕЛЕЙНА СТАНЦІЯ
Основні переваги розробки (С.О. Кравчук, М.М. Кайденко). Використання
технологій програмно‐визначуваних радіосистем і системи на кристалі, вбудо‐
ваної операційної системи на базі Linux дало змогу не тільки створити сучасне
обладнання, а й забезпечити можливість модернізації станцій завдяки опера‐
тивному оновленню програмного забезпечення. Реалізовано принципово но‐
вий приймально‐передавальний пристрій, виконаний у моноблочному варіанті
з використанням транзисторних підсилювачів потужності. Розробка є затребу‐
ваною на ринку систем загоризонтного зв’язку.
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Основні характеристики розробки:
• швидкість прийому/передачі цифрового інформа‐
ційного потоку: до 4 Мбіт/с;
• зв’язок у мережі Ethernet: 100 ВАSЕ‐ТХ, роз’єм –
RJ45‐ІР67 і наявність портів із можливістю
інкапсуляції зовнішнього потоку конвертора Е1
(G.703) в Ethernet;
• діапазон робочих частот виробу: 4,4–5,0 ГГц;
• вихідна потужність передавача на антенному фланці: не менше 100 Вт;
• можливість автоматичного дискретного (з кроком 1 дБ) регулювання ви‐
хідної потужності: не менше З0 дБ.

РОЗРОБЛЕННЯ ДОСЛІДНОГО ЗРАЗКА ТЕРМІНАЛА СУПУТНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ У СКЛАДНИХ КЛІМАТИЧНИХ ТА
МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВАХ
За результатами роботи здійснено аналітичні розрахунки енергетичного
бюджету радіоліній “Земля–супутник” і “супутник–Земля” системи супутниково‐
го зв’язку для випадку розміщення розроблюваного VSAT‐термінала супутнико‐
вого зв’язку на границі зони обслуговування вибраного геостаціонарного супут‐
ника, насамперед для точок його географічного розташування, розміщених по‐
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близу полюсів земної кулі. Сформовано технічні вимоги до компонентів роз‐
роблюваного VSAT‐термінала супутникового зв’язку (вимоги до антенно‐фідер‐
ного пристрою, опорно‐поворотного пристрою, опромінювача антени, кабель‐
ної лінії, термінального обладнання тощо).
Згідно з державним замовленням практично створено сучасну конкуренто‐
спроможну систему зв'язку антарктичної станції України “Академік Вернадсь‐
кий” в Антарктиді (М.Ю. Ільченко, І.В. Трубаров, С.В. Капштик)
За участі М.М. Кайденка та Ю.В. Івлєва виконано відзначену в 2014 році
Державною премією України в галузі науки і техніки роботу "ТЕХНОЛОГІЧНІ
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ
МЕРЕЖ НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ"

Результати роботи: 14 монографій, 155 наукових статей, 137 доповідей, 8
внесків до Міжнародного союзу електрозв’язку, 15 патентів, 16 авторських сві‐
доцтв, захищено 3 докторські та 8 кандидатських дисертацій.

"…Основные положения работы, широко применён‐
ные на практике и получившие международное при‐
знание, позволяют решить важную научно‐техническую
проблему укрепления доверия и безопасности с ис‐
пользованием ИКТ. Учитывая вышеизложенное, считаю,
что по своему уровню представленная работа заслу‐
живает присуждения Государственной премии Украины в
области науки и техники 2014 года".
Доктор Хамадун Туре –
Генеральний
секретар МСЕ
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Аспірантом кафедри ТК Назаром Бендасюком згідно з реалізацією Косміч‐
ної програми КПІ створено Центр управління наносупутником – UT4UZB

У 2012 році в рамках НТР "Науковий супровід створення та міжнародна ко‐
ординація системи зв’язку з використанням вітчизняного супутника на геоста‐
ціонарній орбіті", виконаної на замовлення ДП “Укркосмос” (М.О. Коломицев,
С.В. Капштик), отримані науково‐технічні результати, які:
 прискорили отримання частотно‐орбітального ресурсу для супутника
"Либідь";
 дали експертну оцінку технічним рішенням щодо бортового ретранслятора;
 дали змогу розрахувати оптимальні параметри супутникових мереж;
 оптимізували режими роботи ЛБХ кожного транспондера.
Здійснено науково‐технічний супровід та експертизу національної системи
супутникового зв’язку "ЛИБІДЬ"
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За програмою Європейського Союзу "Горизонт‐2020" виконано проект
"Ukraine" "Поширення в Україні супутникових технологій, які базуються на ви‐
користанні європейської системи EGNOS" (І.В. Трубаров, Г.Л. Авдєєнко).
У рамках проекту важливими є при‐
стрій приймачів "Ovinto SAT M2M" отри‐
мання інформації про стан вантажу, що
перевозиться.
Ноу‐хау КПІ дало змогу зменшити
енергоспоживання приймачів, підвищити
точність визначення координат навігацій‐
ного модуля, збільшити тривалість сеан‐
су зв’язку із супутником, отримання до‐
даткової інформації про вантаж.
Виконавці проекту "Ukraine"

Переможець конкурсу стартапів у рамках проекту "Ukraine" студент Богдан
Довгань (гр. ТЗ‐22).

6. ВЗАЄМОДІЯ
Відомства, підприємства, установи – замовники наукових досліджень:
•
•

Міністерство освіти і науки України
Міністерство оборони України
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•
•
•
•

ДК "Укроборонпром"
Державне космічне агентство України
Національний антарктичний центр
Відкрите акціонерне товариство "Меридіан" ім. С.П. Корольова та ін.
Взаємодія з установами НАН України

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова:
• робота, відзначена Держпремією України 2004 р.;
• членство в редколегіях журналів "Кібернетика і системний аналіз",
"Information and Telecommunication Sciences";
• спільне проведення конференцій “УкрМіКо” та ін.
Інститут прикладного системного аналізу:
• спільні творчі колективи з виконання наукових тем.
Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору:
• спільні творчі колективи з виконання комплексних тем.
Інститут космічних досліджень:
•

спільні творчі колективи з виконання наукових проектів та ін.
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Партнери ІТС
ТОВ "Астеліт". У 2015 році головний виконавчий директор ТОВ "Астеліт"
Ердал Яйла запропонував ІТС допомогу в організації брендової лабораторії
Life:) з сучасним телекомунікаційним обладнанням.

Відкриття брендової телеком‐лабораторії в ІТС НТУУ "КПІ", створеної за
підтримки компанії "Еricsson Україна"

Rhode & Schwarz. Інститут телекомунікаційних систем разом з Rhode &
Schwarz у 2013 році створили наукову лабораторію, яка налічує чотири вимірю‐
вальних пристрої серії HAMEG:





цифровий осцилограф НМО1024;
генератор сигналів HMF2550;
синтезатор частот НМ8135;
аналізатор спектра HMS3000.
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За результатами конкурсу компанії VODAFONE "Професіонали майбутньо‐
го 2016" команда Інституту телекомунікаційних систем перемогла в номінації
"За практичну значущість і швидкість реалізації".
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12 жовтня 2017 р. КПІ ім. Ігоря Сікорського уклав Меморандум про спів‐
працю з компанією "ІоТ Україна" (інтернет речей). Лабораторія в Інституті теле‐
комунікаційних систем є першою з низки лабораторій, що їх компанія планує
створити в українських закладах вищої освіти.

7. ВІДЗНАКИ КОЛЕКТИВУ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

ІТС – інститут лауреатів Державних премій у галузі науки і техніки СРСР,
УРСР та України (12 осіб з кафедри телекомунікацій)
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ІТС – інститут студентських чемпіонів України з телекомунікацій. Перші
місця у всеукраїнських змаганнях з професіональної підготовки та наукової
діяльності впродовж 2007–2016 років завоювали 20 кращих студентів ІТС.

Ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського
академік НАН України
М.З. Згуровський
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ВИСТУПИ ТА ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ
УРОЧИСТОГО ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ
Баранов Олександр Андрійович,
доктор юридичних наук, професор, керівник
Центру теоретико‐правових проблем інформа‐
ційної сфери НДІ інформатики і права при Націо‐
нальній академії правових наук України
Добрый день, уважаемые коллеги! Праздники,
вообще говоря, всегда волнующее событие, особенно
для людей, которые стояли у истоков такого, я бы
сказал, феноменального на самом деле явления, как
создание института с нуля, причем института такого,
который был бы известен не только у нас в стране, но и далеко за рубежом.
Наука и мир в целом знают три очень фундаментальные категории – это
вещество, энергия и информация. О веществе не буду говорить, там много спо‐
собов и перемещений. Энергия у нас в цивилизации получила распространение
при помощи электрической сети. Информация получила, получает и получит
телекоммуникационные сети. Почему я говорю "получит"? Потому что то, что
было на последних слайдах – интернет вещей – это наше будущее, которое на
самом деле началось уже вчера и в котором передача данных будет технологи‐
ческой основой основ всего, что в мире будет шевелиться. Я студентам всегда
говорю – пришли в специальность, которая будет самой важной, самой уважа‐
емой в будущем, – ни компьютерщики (не обижайтесь на меня, компьютерщи‐
ки), ни юристы – никто так не будет нужен обществу, как специалисты в теле‐
коммуникациях. Вспомните катастрофу в Нью‐Йорке, когда на три дня исчезло
электричество – это была локальная катастрофа. Для мира потеря способности
телекоммуникационных сетей будет глобальной катастрофой. Поэтому мы до‐
лжны гордиться тем, что мы готовим специалистов для будущего. Для будуще‐
го не только нашей страны, но и в целом.
Это первая часть моего "тоста".
Вторая часть заключается в том, что я имел честь общаться в радость и
удовольствие с тремя президентам, более 10 премьерами, около полутора сот‐
нями министров, несколькими тысячами студентов и, наверное, несколькими
сотнями тысяч людей не только в Украине, но и в разных уголках СНГ. Я почему
об этом говорю – хочу, чтобы вы поняли, какая у меня сравнительная база. Так
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вот, я хочу сказать, что, имея такой опыт общения с большим количеством
людей, я тем не менее могу выделить среди них Михаила Ефимовича. Казалось
бы, скромный, достаточно спокойный человек, к которому можно всегда
прийти за советом, – и я делал это не один раз, – от которого всегда услышишь
мудрые слова (с удивлением думаешь: "А почему ты сам до этого не додумал‐
ся?"). И вот предвидение, что телекоммуникации станут базовыми, позволило
ему на протяжении многих лет (знаете, какие это годы были… это не просто
25 лет… труднейшие годы были для нашей страны) иметь видение, иметь силу
воли, иметь внутреннюю харизму, чтобы собрать вокруг много талантливых
ученых, много талантливых преподавателей для того, чтобы на предложение
"учиться" откликнулись много абитуриентов из нашей страны – это надо быть
Великим человеком. Я без зазрения совести говорю слово "Великий" с большой
буквы. Я Вас лично поздравляю, Михаил Ефимович, поздравляю весь коллектив
с сегодняшним юбилеем. Желаю вам всем успехов и, естественно, очередных
свершений в этом трудном, но благородном, деле.

Доровських Анатолій Васильович,
доктор технічних наук, професор, співзасновник кафедри ТК
Я хочу поздравить Михаила Ефимовича лично,
от всей души. Я очень хорошо помню октябрь 1992 го‐
да, кабинет Михаила Ефимовича, когда мы с ним соб‐
рались и впервые родилась эта идея – создать такую
кафедру, какой еще нет в Политехе. И вот все эти
25 лет душой этого коллектива и двигателем, конечно
же, был Михаил Ефимович. Я хорошо это все помню –
я тогда взял на себе Министерство связи, Михаил
Ефимович взял Министерство образования, и мы "по‐
бежали с бумажками подмышкой". И мне очень приятно, что начальным костя‐
ком кафедры были выходцы из Института, то, что тогда называлось Киевское
высшее военное инженерное училище связи, а точнее, был Научно‐
исследовательский центр в Управлении связи и разведки – оттуда был основ‐
ной костяк, там писали все программы, все методические работы. Все это соз‐
давалось – на тот момент даже этого помещения не было – и все это писалось у
меня в Научно‐исследовательском центре. Это была интересная работа, был
интересный запуск. И, конечно, я еще раз говорю, двигателем, генератором той
работы был Михаил Ефимович. И благодаря тому вкладу, который внес наш ко‐
ллектив с той стороны, с Научно‐исследовательского центра, в результате полу‐
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чилось, на мой взгляд, лучшее, что на сегодняшний день есть в Политехе, – и по
уровню и достижений, и по уровню знаний, и по перспективности направлений.
Я хочу пожелать всему коллективу успехов, тем более с выпускниками –
последние 20 лет я занимаюсь медициной, и тем не менее у меня очень успе‐
шно работают выпускники нашей кафедры. Я говорю "нашей", потому что она
для меня всегда была, есть и всегда останется моей кафедрой. Этого уже не
изменишь. Я хочу пожелать здоровья, успехов. В первую очередь, еще раз го‐
ворю, – здоровья: счастливые люди – это прежде всего здоровые люди. Чтобы
у Вас всегда все складывалось, долгих лет Вам жизни. Успешно также руково‐
дить коллективом и всего‐всего самого доброго.

Вітальна адреса від Держспецзв’язку та захисту
інформації України
Шановні працівники кафедри телекомунікацій Інституту телекомунікацій‐
них систем Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського!
Сердечно вітаю Вас з нагоди 25‐річчя заснування першої в системі Мініс‐
терства освіти і науки незалежної України кафедри телекомунікацій.
У 1993 році за підтримки Міністерства зв’язку України Державної служби
захисту інформації України, НКАУ, Національної академії наук України, ДКНТ
була створена кафедра засобів телекомунікацій. Кафедра пройшла нелегкий
період становлення і стала однією із провідних в Україні в галузі підготовки ви‐
сококваліфікованих фахівців у телекомунікаційній сфері.
На базі кафедри засобів телекомунікацій, а також ще двох нових кафедр і
НДІ телекомунікацій у 2002 році створено навчально‐науковий комплекс "Інсти‐
тут телекомунікаційних систем" (ІТС). Комплекс ІТС зайняв в Україні нішу підго‐
товки фахівців у сфері телекомунікацій як з експлуатації, так і з розробки нових
засобів телекомунікацій. За 25 років на кафедрі підготовлено 1129 бакалаврів,
289 магістрів, 686 спеціалістів у сфері телекомунікацій.
У цьому велика заслуга колективу кафедри телекомунікацій, його керів‐
ника, яким притаманні професіоналізм, гостре почуття відповідальності за до‐
ручену справу, глибоке знання та сумлінне ставлення до своїх обов’язків.
Щиро зичимо Вам нових творчих здобутків, міцного здоров’я та особисто‐
го щастя.
Перший заступник Голови Держспецзв’язку О.М. Чаузов
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Вітальний лист від Військового інституту телекомунікацій
та інформатизації
Шановний Михайле Юхимовичу!
Щиро вітаю Вас та колектив кафедри телекомунікацій із 25‐річчям від дня
її заснування. Вам є чим пишатися, адже історія Інституту телекомунікаційних
систем розпочалася саме зі створення Вашої кафедри. Сьогодні кафедра є зраз‐
ком інноваційного науково‐навчального підрозділу престижного та мобільного
технічного університету Європи – Національного технічного університету Украї‐
ни "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
Зичу Вам миру та єдності! Нехай доля дарує міцне здоров'я та довголіття,
а затишок, тепло та добробут стануть невід'ємною константою щоденного бут‐
тя. Бажаю оптимізму, невичерпної енергії, мудрості у Вашій нелегкій праці та
нових професійних здобутків.
Нехай Ваша професійна нива поповнюється новими вагомими здобутка‐
ми, всі Ваші починання стають успішними, а життєвий оптимізм приносить впе‐
вненість у завтрашньому дні.
Від щирого серця бажаю вам, шановні колеги, щастя, процвітання, твор‐
чих успіхів і невичерпної енергії!
З повагою
Начальник Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
полковник Є.О. Степаненко

Вітальна адреса від Інституту спецзв’язку та захисту інформації
Колективу кафедри телекомунікацій Інституту телекомунікаційних систем
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Шановні колеги!
У день ювілейного свята – 25‐річчя кафедри телекомунікацій Інституту те‐
лекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського – прийміть найщиріші вітан‐
ня від колективу Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Націо‐
нального технічного університету України "Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського".
Ми щиро поважаємо і цінуємо Вашу наполегливу та сумлінну працю з під‐
готовки фахівців у галузі телекомунікацій.
Потужний науковий потенціал кафедри, натхненна праця та безцінні
знання кожного її працівника – запорука успіху і визнання Інституту телекомуні‐
каційних систем на освітянській ниві держави.
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Бажаємо Вам, шановні друзі, миру, міцного здоров'я, особистого щастя та
сімейної злагоди, оптимізму, наснаги, творчих сил і невичерпної енергії для
примноження наукових здобутків і нових професійних звершень, подальшого
ґрунтовного та стрімкого розвитку на багато років!
З повагою
Начальник Інституту полковник О.О. Пучков
5 червня 2018 року

Корсун Володимир Іванович,
генеральний директор Українського державного центру радіочастот
Шановні друзі! Якщо два слова про давню і плі‐
дну співпрацю, то я вам скажу от що. Співпраця в нас
дійсно плідна, але ви навіть не уявляєте наскільки во‐
на для мене давня. Мені Теодор Миколайович каже:
"Чому ви такий зосереджений? Не турбуйтеся, не хви‐
люйтеся, все буде добре". Я не можу не хвилюватися.
Я бачу стільки знайомих облич з цієї моєї ще старої
школи. Я не знаю, насправді, як це можна бути не
схвильованим.
Що стосується взагалі Інституту телекомуніка‐
ційних систем, зокрема кафедри, я скажу таку серйозну річ. Для того щоб роз‐
вивалася будь‐яка наука, потрібно, щоб була освіта; для того щоб була освіта,
потрібно, щоб була школа. Давайте я у такому‐от простому ключі скажу про те,
що розвиток нашої української науки має підтримку від Інституту телекомуніка‐
ційних систем. А от фундаментальною школою Інституту телекомунікаційних
систем є в тому числі кафедра телекомунікацій.
Приймаючи студентів до нас на стажування, ми теж відчуваємо, що Інсти‐
тут телекомунікаційних систем – дійсно потужна організація. Це дуже приємно.
Отже, у пам’ятні дні ювілею від Українського державного центру радіоча‐
стот, від себе особисто я бажаю міцного здоров’я, щастя, миру добробуту, но‐
вих успіхів у праці, навчанні випускникам, добрими справами зміцнювати та пі‐
дтримувати авторитет і славу навчального закладу в ім’я українського народу та
заради розвитку національної освіти. Дуже дякую.
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Лебедєв Андрій,
випускник кафедри ТК, начальник департаменту стратегії та розвитку
нових напрямків бізнесу компанії Lifecell
Добрый день. 25 лет – прекрасный юбилей.
Мне особенно приятно быть здесь не только как
представителю компании Lifecell, но и как выпускни‐
ку этого Института. 18 лет назад я поступил на эту
кафедру, и при конкурсе 6 человек на место я точно
знал – мне повезло. Хочу поблагодарить прекрасный
коллектив за все эти годы обучения – вы несете зна‐
ния, вы несете добро, вы несете мировоззрение, вы
формируете новых специалистов, новых профессио‐
налов. За эти годы тысячи студентов были выпущены
из Института и кафедры и нашли свое признание (или призвание) в жизни бла‐
годаря вам. Я один из них.
Наша компания долго сотрудничает с Институтом, в ней работали более
сотни человек с кафедры и Института. Сотрудничество наше долгое, пло‐
дотворное. С 2005 года уже десять лет идет программа стажировки. В 2015 году
нам удалось создать лабораторию мобильной связи. И теперь студенты полу‐
чают еще больше практического опыта в этом направлении.
От всей души поздравляю Вас с юбилеем. Спасибо Вам большое.

Представники компанії "Інфопульс Україна"
Тірту Марина. Доброго дня, колеги, пані та
панове. Ми дуже раді сьогодні розділити це ви‐
значне свято з вами. Ми представляємо компанію
"Інфопульс Україна". Це ІТ‐компанія, яка має честь
розвивати телеком‐напрям в Україні. Я керівник
департаменту, який розвиває телекомунікації і на‐
дає клієнтам послуги в рамках телекомунікацій,
медіа і зв’язку. Ми дуже пишаємось тим, що май‐
же 30 % нашої досить великої компанії в 1600 осіб
задіяні саме в галузі телеком. Для нас дуже почес‐
но сьогодні бути тут, на цьому святі. Також хочу зазначити, що я дуже пишаюся
тим, що я також випускниця цього університету, як і 40 % нашої компанії "Інфо‐
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пульс Україна", яка знаходиться, до речі, по сусідству з вами і минулого року та‐
кож відсвяткувала 25 років з дня заснування. На разі ІТ і телеком перебувають в
синергії. Я хочу передати слово Піроговій Ганні.
Доброго дня, колеги. Мене звати Ганна Пірогова, і я також представляю
компанію "Інфопульс Україна" як керівник проектів саме телекомнапряму. Сер‐
дечно вас вітаю з сьогоднішнім святом. Від щирого серця – будьте здорові і
будьте насправді прикладом для наслідування поколінням. Це дуже важливо.
Дуже сильна енергетика зараз у цій кімнаті. Я дуже сильно переживаю, начебто
я студентка і маю здавати іспит. Але разом із цим це хвилюючий момент. Я хочу
наголосити, що дуже важко переоцінити ваш внесок у формування обличчя те‐
лекому в Україні. Це зробити неможливо. І розвиваючи студентство, в ньому
плекаючи генерацію ідей, допомагаючи йому втілювати ці ідеї, ви є формува‐
чами рушійної сили найбільш технологічного бізнесу в Україні. Ви навіть не уяв‐
ляєте собі насправді, наскільки важлива ваша робота. За це Вам дякуємо.

Куліш Євген Борисович,
заступник директора Київської
Малої академії наук
Доброго дня всім, зі святом! Свято це велике і
значне у сфері телекомунікацій. Ми всі дуже давно
знайомі, одна родина, дуже багато облич знайомих,
рідних. Випускники нашої Київської Малої академії
наук стають у тому числі і студентами Політехнічного
інституту, зокрема й Інституту телекомунікаційних
систем та кафедри телекомунікацій. І продовжують
своє життя і в нашій Київській Малій академії наук як
викладачі, керівники, виховують наступне покоління
зв’язківців. Тому я з великою радістю і задоволенням
від нашого колективу, від директора Київської Малої
академії наук Поліщук Ірини Юріївни, яка зараз знаходиться на сесії Київської
міської державної адміністрації і просила передати свої поздоровлення і поба‐
жання, передаю цю почесну відзнаку колективу кафедри, якій виповнилося 25
років, і хочу подякувати особисто Михайлу Юхимовичу Ільченку.
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Каток Віктор Борисович,
кандидат технічних наук, від ПАТ "Укртелеком"
От всей души я хотел бы от всего коллектива
"Укртелеком" – это самый многочисленный оператор
Украины на сегодняшний день – поздравить кафедру,
поздравить Институт с таким прекрасным юбилеем. 25
лет совсем немного. Я помню, как Михаил Ефимович
пришел к нам на Научно‐технический совет в Минис‐
терство связи, предложил поддержать идею о созда‐
нии института телекоммуникаций. Потом, когда он
ушел, мы долго обсуждали, разные были мнения,
пришли к хорошему результату. Мне там пришлось
выступать и сказать, что человек предлагает создать
что‐то новое. Что мы обсуждаем? Нужно благодарить, на руках носить. Когда
идет процесс инфляции и экономии денег, а тут создается что‐то новое.
25 лет – это относительно молодой возраст для человека и для кафедры.
И это величайшее достижение, я считаю, коллектива кафедры и Института, что
создана прекрасная научная школа. Создан коллектив, который очень добро‐
желательно, с любовью относится к студентам, действительно учит их на миро‐
вом уровне. Выпускники кафедры уже в заметном возрасте – они занимают ру‐
ководящие посты в Укртелекоме. Со мной приехал сегодня один из директоров
департамента, который был в первом выпуске кафедры телекоммуникаций.
Т.е. это знаковое событие не только для КПИ, но и для всей отрасли телеком‐
муникаций.
Еще раз хотел поздравить, пожелать здоровья, счастья, благополучия
всем сотрудникам Института. Всего вам самого доброго. Я считаю, что 25 лет –
это начало пути, и что впереди вас ждет много свершений, событий, и пускай
все свершится. Чтобы Михаил Ефимович многое сделал и все его мысли реали‐
зовались. У него замечательные идеи. Вы знаете, что он человек такой души,
который все умеет воплощать в жизнь. Самого доброго!
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Уривський Леонід Олександрович,
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри телекомунікаційних систем
Для меня это тоже очень торжественный мо‐
мент. Я могу сказать, что создание кафедры телеком‐
муникаций для меня было судьбоносным событием.
Тогда, в 1993 году, Анатолий Васильевич Доровских
пригласил меня для участия в кафедре, которая толь‐
ко создавалась. Я понял, что у меня есть шанс реали‐
зовать свою мечту – мне очень хотелось преподавать
такой предмет, как "Теория телекоммуникаций" – она
называлась "Электросвязи" – потому что там, где я
работал тогда, 4 преподавателя читали эту дисципли‐
ну примерно восьмистам курсантам, и, естественно,
добраться до каждого было практически невозможно. Это было тогда очень
далекая для меня мечта. А здесь была возможность преподнести знания гораз‐
до меньшему количеству людей, добраться до каждого. Ну и, видимо, интуити‐
вно речь шла о выборе какого‐то судьбоносного маршрута в жизни. Действи‐
тельно, с 1 апреля 1997 года я постоянно в штате КПИ. Для меня это очень па‐
мятная дорога. И если Анатолий Васильевич стал крестным отцом на этой доро‐
ге, то, автоматически, Михаил Ефимович – крестная мать, которая одновремен‐
но и строга, и заботлива. Михаил Ефимович – тот человек, который определил
мой жизненный путь, начиная с рубежей 93‐го года. Я ему очень благодарен.
У меня первый набор оставил очень яркие впечатления, хотя прошло
очень много лет. И я хочу вам несколько эпизодов описать. Например, уже вы‐
пустив больше тысячи студентов, которые прошли через мои руки в ИТС, – вот
цифры были на экране, – я вспоминаю студента, единственного за эти годы, ко‐
торый на контрольных в течение двух семестров никаких оценок, кроме пяте‐
рок, не получал при всем при том, что я отношусь к этому очень щепетильно.
Вот был такой в первом наборе студент. А еще я как‐то организовал после пер‐
вого семестра вот такой опрос: "Какую вы бы себе поставил оценку за семестр,
прошедший первый семестр?" и "Какую оценку вы хотите получить в конце
второго семестра?". Так вот, один студент, который выступал очень посредст‐
венно, написал: "В этом семестре – тройку, в следующем семестре – пятерку".
Для меня это было какая‐то излишняя самоуверенность, но он мне запомнился
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потому как на экзамене во втором семестре он таки получил честную зарабо‐
танную пятерку. Вот такой был настоятельный студент.
Я хочу сказать, что, конечно, прошло много лет динамики и развития.
Сейчас наш Институт твердо стоит на тех опорах, которые составляют три ка‐
федры: кафедра телекоммуникаций – лидер преподавания фундаментальных
инженерных наук, в беспроводных технологиях, кафедра телекоммуникацион‐
ных систем – преподносит знания в телекоммуникациях в направляющих сре‐
дах, инфраструктуре телекоммуникаций, кафедра информационно‐телеком‐
муникационных сетей, которой руководит Глоба Лариса Сергеевна, – препода‐
ет нам контент, инфраструктуру IP‐сетей, базы данных. И вот этот триумвират,
безусловно, – то соединение, которое сейчас очень модно называть "инфо‐
коммуникации", но дело не в моде, мне кажется, а в перспективе. Институт уси‐
лен деканатом как штабом, усилен НДИ телекоммуникаций как флагманом на‐
уки, и я считаю, что сооружение демонстрирует свою устойчивость и целеуст‐
ремленность. В чем наша перспектива? Для меня, честно говоря, не удивитель‐
но, – хотя может показаться удивительным, – но перспективу я вижу в той фра‐
зе, которую произнес первый ректор КПИ Кирпичев. Он сказал, что КПИ – это
сплав фундаментальных знаний и инженерного творчества. Я считаю, что эта
формула удивительно характеризует то, что происходит на территории КПИ 120
лет уже и 25 лет на пространстве кафедры телекоммуникаций Института теле‐
коммуникационных систем – этот сплав становится все более крепким. КПИ
выпустил тысячи замечательных инженеров и сотни выдающихся инженеров. Я
надеюсь, что из выпускников нашего Института будет немало замечательных
инженеров, в том числе и выдающихся. Желаю нам всем успеха.

Ільницький Анатолій Іванович,
доцент кафедри
інформаційно‐телекомунікаційних мереж
Дорогие друзья и коллеги. В связи с тем, что Ла‐
риса Сергеевна представляет наш Институт за рубе‐
жом – в Грузии, в частности в Батуми – почетную мис‐
сию приветствия я беру на себя по ее просьбе. Здесь, в
этой аудитории, я вижу "знакомые все лица". Я выпус‐
кник КВИРТУ ПВО, и мне посчастливилось служить, ра‐
ботать, писать диссертацию и защищать ее вместе с
Александром Андреевичем Барановым, с Евгением
Аркадиевичем Якорновым.
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Дорогие друзья, кафедра – это основное зерно любого вуза, это
основа основ! И от того, как поставлена кафедра, так она развивается и такой
результат – это отличные студенты, ну и троечники, естественно, это аспиранты,
это соискатели, это кандидаты, это доктора наук. 25 лет – много это или мало?
В общем‐то это мало, а мы сегодня видели, как сделано много. Поэтому, я же‐
лаю от себя лично и от коллектива кафедры, чтобы наши успехи и ваши успехи
приумножались, приумножались, приумножались и их было еще больше.

Офіційна адреса від кафедри
Шановні колеги, друзі!
Колектив Кафедри інформаційно‐телекомунікаційних мереж Інституту те‐
лекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київ‐
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» від щирого серця вітає Вас
зі славетною датою – 25 річчям створення Вашої кафедри.
За 25 років Ви пройшли славетний шлях в справі становлення та всебічно‐
го розвитку кафедри, підготували не одну сотню бакалаврів, спеціалістів і магіс‐
трів для нашого суспільства та продовжуєте рухатися цим важким шляхом. Не‐
хай віра у майбутнє додає Вам сили й наснаги для плідної праці в справі вихо‐
вання і навчання молодого покоління нашої України. Ми впевнені, що Ваші
знання, розум і добрі серця будуть завжди потрібні у справах виховання, на‐
вчання і всебічного розвитку вітчизняної науки і техніки.
Сьогодні, вітаючи Вас із ювілеєм, ми зичимо кожному міцного здоров'я,
сімейного благополуччя, щастя в особистому житті, наснаги та оптимізму, не‐
зрадливої долі та подальших успіхів в усіх справах та починаннях.
Щиро сподіваємось на подальше успішне співробітництво, взаєморозу‐
міння та взаємодію в справі виховання і навчання нашої молоді, підготовки фа‐
хівців вищої кваліфікації та всебічного розвитку вітчизняної науки і техніки.
Колектив кафедри інформаційно‐телекомунікаційних мереж Інституту те‐
лекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київ‐
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
7 червня 2018 р. м. Київ
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Боцман Ярослав,
випускник кафедри
Здравствуйте, коллеги. Приятно в очередной
раз оказаться здесь после такого большого перерыва.
Честно скажу, немножко, конечно, дрожат колени –
именно в этой аудитории я защищал свой диплом, и
как‐будто это было вчера. Мне повезло поступить то‐
гда еще на кафедру ФАКСа как раз еще в эпоху ее ста‐
новления и застать сам процесс развития, именно са‐
мый активный. Хотя, несмотря ни на что, кафедре,
сейчас уже ИТС, 25 лет, а развитие не прекращается –
оно постоянно идет, совершенствуется, появляются
новые специальности. И нашему потоку повезло –
дело в том, что в тот момент Национальное космическое агентство, государст‐
венное предприятие "Укркосмос", заказало большое количество специалистов,
причем специалистов, которые нужны были достаточно срочно. В наш набор
включили и какое‐то количество, что‐то около восьми человек, которые были
специальным заказом для них, и уже во время того, как мы начали учиться, вы‐
яснилось, что этого количества им не хватает для того, чтобы, собственно, уча‐
ствовать в тех международных программах, которые были. И когда еще кафед‐
ра отозвалась на это предложение, была сформирована, скажем так, вторая
кафедра спутниковых систем связи, как тогда она называлась, в которую, собст‐
венно, и мне пришлось перейти и начать вот именно саму эпоху развития спут‐
никового направления тогда на кафедре. Я помню, как она формировалась. С
точки зрения преподавательского состава все было замечательно, а вот с точки
зрения обеспечения – это такая тема, когда необходимы специальные вещи –
это волноводы, различные специализированные усилители для специализиро‐
ванных систем. И вот тут, помню, существенное влияние оказала как раз реор‐
ганизация КВИРТУ, о котором вспоминали, КВИУСа, когда часть оборудования
передавалась на баланс КПИ и попадала на кафедру, где преподаватели, лабо‐
ранты привлекли нас, студентов, готовили лабораторки, готовили стенды. Про‐
цесс проходил максимально полезным для специалистов, и они могли получать
максимальное количество знаний и компетенций. И хочу сказать, что, в прин‐
ципе, это сыграло довольно интересную роль – я не стал работать в компании
"Укркосмос", но тем не менее, работая для нее системным интегратором где‐то
около 4‐5‐ти лет назад, мне довелось проектировать и строить инфраструктуру
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для запуска спутника "Лыбидь". Причем там история такая, в какой‐то степени
печальная. Нам пришлось его строить дважды. Первый раз ее построили в
Крыму, потом ее потеряли, и строили второй раз. Зачем я это все рассказываю.
Для того, чтобы акцентировать внимание на том, что аудитория – это очень
важно, лаборатория – это очень важно, но самое главное, чтобы было у нас на
кафедре, сейчас – в Институте, это – люди, это профессорский состав, это наши
преподаватели, наши лаборанты, наши… собственно все, кто работает в Инсти‐
туте. Я хочу от лица всех студентов и всех выпускников поблагодарить Вас.
Именно благодаря Вам мы можем, скажем так, двигаться дальше и максима‐
льно высоко нести знамя Института телекоммуникационных систем. И хочу по‐
желать, чтобы на следующие 25 лет – а это будет 50 – Институт уже преобразо‐
вался в огромнейший студенческий городок, тут, правда, территории не очень
много, но я думаю, можно изыскать. Спасибо Вам большое, спасибо.

Краштан Олександр,
випускник кафедри
Здравствуйте. Михаил Ефимович, было приятно
услышать, что уже наши ростки с кафедры пошли аж в
Антарктиду. У меня брат в 2007 году был там инжене‐
ром связи поддержки всей информационной системы,
протягивал какие‐то локальные сети, которых тогда
еще не было, они между модулями измерений, кото‐
рые делали еще с дискет, т.е. там стояло оборудова‐
ние для дискет. А сейчас уже спутник и, соответствен‐
но, интернет. Тогда он тоже был, хотя и в малых коли‐
чествах. В основном все полярники ожидали, когда
придет корабль, они смогут договориться с капита‐
ном, зайти, отослать свои письма, фотографии и т.д. Это большое дело – люди
отрываются на целый год, выходят из общества, а так могут поддерживать
связь. Но я хотел начать по‐другому. Это меня удивило и приятно обрадовало.
Когда Татьяна мне писала, что "не могли бы Вы выступить на нашем собрании",
которое состоится вот сегодня, я был в Харькове. Харьков вообще удивитель‐
ный город, кто знает, там на заборах написаны очень интересные вещи (у нас,
кстати, нет такого). В частности, цитата нобелевского лауреата, которую я про‐
читал, говорит, что ни одного великого дела не было сделано нерешительными
людьми. Я считаю, что это относится и к нашему сегодняшнему собранию, по‐
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тому что те, кто создали нашу кафедру, наш факультет, – это были решительные
люди, которые решили расширить горизонт. Выйти из зоны комфорта и посту‐
пить как‐то по‐новому.
Вы знаете, поступать я шел, на самом деле, не на ФАКС. Я шел на ФИВТ –
потому что компьютеры, потому что у меня уже был e‐mail. Это 93‐й год. Напо‐
минаю, когда создана кафедра. И помню 4‐й этаж приемной комиссии, откры‐
тые двери всех‐всех факультетов, и я читаю – информационные телекоммуни‐
кационные системы, соответственно, сразу мне интернет, перспектива, безгра‐
ничность распространения информации... А ведь в то время, как я недавно
слышал цитату, "при слове Amazon мы еще думали про реку". Сейчас уже
восприятие у нас поменялось. И документы я подал не на ФИВТ, конечно, а на
ФАКС, потому что космос, телекоммуникации, связь и весь этот прогресс, кото‐
рый тогда только‐только начинался, действительно сыграли свою роль. В итоге
окончил я факультет авиакосмических систем, и более того, в КПИ есть, вот как
говорил Леонид Александрович Урывский, такой сплав – монолит, где знания
даются фундаментальные, и есть факультеты, где есть серьезный прессинг,
серьезные требования. Не буду говорить, какой факультет, туда поступила зна‐
комая девушка, мы вместе занимались на подготовительных курсах, потом я
поступил сюда, она – на радиотехнических систем. Закончила она ФАКС в итоге.
У нас более инновационно, у нас чувствовалось, что это на острие прогресса.
Хотелось бы пожелать уже сейчас, чтобы вы сохраняли вот этот ритм, по‐
зицию и оставались в том положении, когда к вам тянутся, когда вы соберете
лучших, даже если они сделали ошибку и поступили куда‐то еще.
Что я еще хотел сказать интересного? Да! Можно, я прочитаю еще одну
цитату? С забора. Даже шпаргалку заготовил: "Каждый имеет достаточно сил,
чтобы достойно прожить жизнь. Все эти разговоры о том, что сейчас трудное
время, – это хитроумный способ оправдать свое бездействие, лень и разные
унылости. Работать надо. А там, глядишь, и времена изменятся".
И еще одна от меня лично, не с забора. Мы ездили в Японию, там вы‐
ставка была, и надо было что‐нибудь написать про Японию. Чтобы поддержи‐
вать искру какую‐то для работы, скучной работы, надо иметь какое‐то хобби. У
меня хобби – писать репортажи, друзей радовать. Я начал думать, как начать
что‐либо писать про Японию. Надо, наверное, их мудрость найти, какую‐
нибудь. У японцев есть такая поговорка: "Быстро, это медленно, но без пере‐
рыва". Без перерыва 25 лет вы выпускаете новых специалистов. Вот я желаю
вам развиваться с той же скоростью.
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Маньківський Володимир Броніславович,
випускник кафедри
Уважаемые коллеги, я вас поздравляю с замеча‐
тельным праздником – 25 лет. Кто‐то сказал, что это
молодой возраст, кто‐то сказал, что это большой воз‐
раст, но за это время было сделано очень много ве‐
щей. Вещей в плане формирования молодых специа‐
листов. Я признателен кафедре. За то, кем я стал, в
каком направлении я двигаюсь, я признателен кафед‐
ре, признателен людям, которые здесь работают и ко‐
торые делают самое важное дело – из молодых перс‐
пективных студентов, которые выбрали именно эту
кафедру, они "выжигают" незнания, т.е. когда в разуме молодых специалистов
остается только то, что нужно, то, что им действительно понадобится.
Я могу сказать, что у меня до сих пор еще есть внутри свет вот этого "вы‐
жигания" незнаний. Это действительно больно, но никогда ничего не приходит
без боли. Чтобы что‐то родилось светлое и правильное, нужно искоренить не‐
знание. Я благодарен организаторам этой встречи за то, что я смог увидеть вы‐
пускников разных годов. Мне казалось, что выпускники первого выпуска – о я
них слышал очень много, когда еще учился в институте –будут отличаться как
минимум раз в 25 от тех, кто выпускается сейчас, кто выпускался вместе со
мной (я выпускался 8 лет назад, магистром). Я ожидал увидеть отличия, но их
нет, потому что у людей, которые прошли через кафедру, есть одна общая чер‐
та – это умение отличать ложь от правды, умение выделить вот это зерно исти‐
ны от плевел. И это действительно очень большая заслуга преподавательского
состава и, в частности, заслуга Михаила Ефимовича. Люди собираются вокруг
лидера, вокруг человека, который идет. Он не ведет их за собой, они просто за
ним идут. Почему они идут, почему мы все идем? У каждого человека должно
быть осознание того, что он делает, любовь к тому, что он делает. Потому что
только с чистым желанием сделать что‐то приятное и полезное для людей,
то, что вам действительно нравится, можно достичь высот. И самое важное в
этом – понять, что то, что вы делаете, это действительно важно и что это вам
нравится, это великое дело, великая миссия. Создание кафедры 25 лет назад –
это действительно была миссия, жизненная миссия одного человека, к которой
присоединились такие же единомышленники, которые выбрали эту миссию
как часть своей жизни. Поэтому я вам всем благодарен за тех людей, с которы‐
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ми я продолжаю работать, с которыми я закончил кафедру. И я вам желаю най‐
ти свою жизненную миссию. Я считаю, что у вас эта миссия связана с телеком‐
муникациями. Спасибо. И еще раз – с праздником!

Від імені студентів магістрант Немченков Кирил
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я, к сожале‐
нию, не присутствовал при основании кафедры. Ка‐
федра старше, чем я. Мой путь начался с поступле‐
ния. Я помню, когда поступал, все говорили: "Не пос‐
тупай, очень сложно будет". И я только из‐за того, что
будет сложно, и поступил на кафедру телекоммуни‐
каций. И не пожалел. За эти 5 лет был много различ‐
ных испытаний, много различных трудностей возни‐
кало, которые в последствии превращают тебя в дру‐
гого человека, который может в различных ситуациях
быстро найти выход из проблемы и как‐то решить эту
проблему. Т.е. по сути, все эти испытания, созданные на факультете, на кафед‐
ре во время учебы, учат человека быть специалистом во всем – и в телекомму‐
никации, и как человека личностного общаться с людьми, потому что тебе при‐
ходиться создавать коалицию друзей, дружеские отношения со всеми, кому не
безразлично твое обучение, постепенно формируется такой‐вот круг людей. Я
хотел бы поздравить и от имени выпускников и студентов, и от себя лично ос‐
нователей кафедры и сотрудников кафедры. Спасибо Вам за то, что Вы делаете,
и надеюсь встретиться на следующем юбилее в большем составе. Спасибо.

Донг Тхі Тхо, студентка кафедри ТК із В’єтнаму
Добрий день, шановні викладачі та гості! Мене
звати Донг Тхі Тхо. На Україні я вже близько п’яти років –
я вчуся на п’ятому курсі на цій кафедрі, і моє навчання
скоро завершується. Я дякую усім викладачам, які зав‐
жди підтримували і допомагали. І бажаю друзям вдалої
кар’єри. За цей час у нас було багато успішних звершень,
тож я бажаю, щоб в ІТС було ще більше успішних студен‐
тів та викладачів, щоб Інститут далі розвивався і процві‐
тав. Вітаю Вас і дякую Вам!
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НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ
ПОЧЕСНИМИ ГРАМОТАМИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ВЧЕНОЇ РАДИ ІТС
 За багаторічну сумлінну працю та з нагоди 25‐річчя створення та успішної
діяльності кафедри телекомунікацій Інституту телекомунікаційних систем
Почесною грамотою Вченої ради університету нагороджені
Бунін Сергій Георгійович

Кравчук Сергій Олександрович

Явіся Валерій Сергійович

Грамотою Вченої ради університету нагороджені

Авдєєнко Гліб Леонідович

Прищепа Тетяна Олексіївна

Міночкін Дмитро Анатолійович

Трубаров Іігор Володимирович
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 За багаторічну самовіддану працю, значні досягнення в справі підготовки
висококваліфікованих фахівців в сфері телекомунікацій, сумлінне
виконання посадових обов’язків та з нагоди 25‐ї річниці створення
Кафедри телекомунікацій
Грамотою Вченої Ради ІТС нагороджені:

Слюсар Валентин Степанович

Петрова Валентина Миколаївна

Балдіна Олександра Олександрівна

Мандаліна Павло Олександрович

Березовська Оксана Володимирівна

Дуля Юлія Анатоліївна
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МИСТЕЦЬКІ ВІТАННЯ ВІД МОЛОДІ
Поздоровлення від Зразкового ансамблю народного танцю Росток,
художній керівник Верлан Лола


Поздоровлення студентів
– від Ліги сміху КПІ – команда "Дважды два"



– "Пісня під гітару"
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