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Кафедра телекомунікацій (тоді кафедра засобів телекомунікацій) 

Національного технічного університету України "Київський політехнічний 

інститут" створена у травні 1993 року за наказом ректора №1-83 від 11 травня 

1993року. 

«З метою забезпечення потреб України у фахівцях телекомунікаційних 

пристроїв, систем та мереж за рішенням Вченої ради КПІ від 5 квітня та згідно 

Постанови президії АН України №101 від 16 квітня 1993 року з травня 

нинішнього року в Київському політехнічному інституті створено кафедру 

засобів телекомунікацій. Основним завданням кафедри є підготовка фахівців у 

галузі розробки та експлуатації апаратно-програмних комплексів 

телекомунікаційних пристроїв та мереж, космічних систем навігації, зв’язку і 

телебачення. Кафедра має розпочати з 1993/94 навчального року підготовку 

спеціалістів з контингентом 25 осіб набору на 1 курс. В організації навчальної та 

виконанні наукової роботи буде використовуватись науково-технічний 

потенціал науково-дослідного інституту радіоелектронної техніки «ТОР». В. о. 

завідуючого кафедрою засобів телекомунікацій призначено д. т. н., проф. М. Ю. 

Ільченка … » Інститутські вісті 1993 рік. 

___________________________________________________________________ 

 

На початку 90-х років уже в умовах незалежності України особливо 

відчутною стала проблема значного відставання нашої держави в сучасних 

засобах телекомунікацій. Рівень забезпеченості засобами зв'язку в нас відповідав 

американському середини 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, 

започаткування підготовки фахівців за новою 

спеціальністю "Проектування 

телекомунікаційних 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 

спеціалістах-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 

установ. 



Стартовий штатний розпис нової кафедри включав 13 професорсько-

викладацьких посад.  

  

Список викладачів та співробітників кафедри засобів телекомунікацій ІТС 

1993/1994 навч. рік 

  

 Саме зі створення кафедри засобів телекомунікацій уперше в Україні 

розпочалася підготовка не тільки експлуатаційників, а й розробників 

телекомунікаційної апаратури. Кафедрою були започатковані нові спеціальності 

"Проектування телекомунікаційних пристроїв, систем та мереж", "Технології і 

засоби телекомунікацій". 

Навчання здійснювалось у тісному взаємозв'язку з науковими дослідженнями в 

НДІ радіоелектронної техніки "ТОР" (сучасна назва – НДІ телекомунікацій). 

 

 

 

 


