
Відповідно до ст 8 Закону України 
 «Про присвоєння   юридичним особам та об’єктам права власності 

 імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій»  

рішення про присвоєння школі імені героя приймається Міністерством освіти та науки України. 

 
Перед оформленням подання про присвоєння університету імені О. С. Попова   

проводиться громадське обговорення, порядок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 жовтня 2012 року №989. 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про початок громадського обговорення щодо присвоєння 

Державному університету інтелектуальних технологій і зв’язку  

імені О. С. Попова 

 

Повідомляємо про початок громадського обговорення щодо присвоєння 

Державному університету інтелектуальних технологій і зв’язку імені О. С. Попова 

з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій 

громадськості. 

 

 1. Організатор громадського обговорення – ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ.  

 

2. Найменування юридичної особи, якій пропонується присвоїти ім’я 

фізичної особи – ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ  

 

3. Ім’я фізичної особи, що пропонується присвоїти юридичній особі, та 

обґрунтування такої пропозиції 

Олександр Степанович Попов (1859 – 1905) – фізик і експериментатор в 

галузі електрорадіотехніки, педагог, професор, популяризатор науки, кавалер 

низки орденів і нагород. Уперше виготовив та публічно продемонстрував 

радіоприймальний пристрій і радіотелеграф.  

О. С. Попов 1882 року закінчив фізико-математичний факультет 

Петербурзького університету. Завдяки зусиллям науковця вперше  склалася нова 

система освіти в галузі радіо.  

Кінець ХІХ початок ХХ ст. ознаменувався важливими науково-технічними 

відкриттями, зокрема в галузі радіо-  та телеграфної справи. 

1893 р. продемонстрував свій прилад – телеавтограф на Всесвітній виставці 

в Чикаго. 

1895 року О. С. Попов винайшов і обладнав самописцем прилад для 

реєстрації блискавок на папері, який згодом отримав назву «грозовідмітник». 

1896 року виготовив трубку для отримання рентгенівських знімків. 

1897 року О. С. Попов здійснив перший радіотелеграфний зв'язок, 

передавши азбукою Морзе слово «Герц» на відстань 250 м. Саме тоді Олександр 

Степанович виступив із доповіддю «Телеграфування без дротів» і 

продемонстрував свій винахід на ІV з’їзді залізничних електротехніків та 



начальників телеграфів, що проходив в Одесі. 

О. С. Попов проводив досліди на Чорному та Балтійському морях, під час 

яких зробив відкриття для розвитку нової галузі радіотехніки – радіолокації. 

Отримав звання почесного інженера-електрика; подав заявку на винахід 

приймача депеш, що посилаються за допомогою електромагнітних хвиль та 

отримав французький патент; завдяки О. С. Попову фірма Дюкрете розпочала 

серійний випуск телеграфного приймача з товарною маркою «Попов – Дюкрете». 

О. С. Попов лобіював впровадження радіозв'язку у військово-морський флот. 

1900 р. в Одесі (на вул. Старопортофранківській, 16) започатковано Одеські 

вищі курси телеграфних механіків (або техніків-зв’язківців), на яких О. С. Попов 

прочитав лекції про бездротове телеграфування.  

1901 року науковець налаштував радіотелеграфний зв’язок між броненосцем 

«Ростислав» та островом Тендра.  

1902 року керував облаштуванням станції бездротового телеграфу між 

Херсоном і Голою Пристанню.  

1906 року запроваджено премію імені винахідника бездротового телеграфу 

Олександра Степановича Попова. 

1920 року на основі поштово-телеграфних курсів організовано Одеський 

вищий електротехнікум, який став базою для створення спочатку інституту 

інженерів зв'язку, а згодом – академії зв'язку ім. О. С. Попова. 

З 1967 року Одеська національна академія зв’язку носила ім’я Олександра 

Степановича Попова, правонаступником якої є Державний університет 

інтелектуальних технологій і зв’язку. 

 

4. Суб’єкти, які внесли пропозицію щодо присвоєння юридичній особі 

імені фізичної особи 

Трудовий колектив ініціює питання про присвоєння навчальному закладу 

імені О. С. Попова. 

 

5. Строк, місце, час проведення заходів з громадського обговорення, 

акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників 

Тривалість громадського обговорення становить не менш як 2 місяці з 

моменту офіційного  опублікування цього інформаційного повідомлення. 

Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (зокрема в 

електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до 

протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, 

не розглядаються. 

Громадське обговорення відбудеться: 

дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; 

тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та впродовж 30 

днів з дня скасування карантину, громадське обговорення щодо присвоєння 

Державному університету інтелектуальних технологій і зв’язку імені О. С. Попова 

проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій в електронному 

вигляді. 



На  обговорення виноситься питання: 

Чи підтримуєте Ви присвоєння Державному університету інтелектуальних 

технологій і зв’язку імені О. С. Попова? 

 

6. Поштова адреса та (або) адреса електронної пошти, номер телефону, 

строк і форма для подання пропозицій (зауважень) 

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні, юридичні особи, 

громадські об’єднання, що не є юридичними особами, можуть внести свої 

пропозиції в письмовій або електронній формі, подати: 

за адресою: 65023, м. Одеса, вул. Кузнечна, буд. 1, 

за телефоном: (048)705-03-90, 

на електронну пошту  навчального закладу: kancelyariya@onat.edu.ua. 

Термін прийняття пропозицій (зауважень): 01.12.2021 – 31.12.2021. 

 

7. Місцеперебування та (або) адреса електронної пошти, номер телефону 

організатора громадського обговорення, за якими можна отримати 

консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 

м. Одеса, вул. Кузнечна, буд. 1, каб. 210а, електронна пошта: 

legal@onat.edu.ua. 

Консультацію з питань громадського  обговорення можна отримати 

за телефоном:  (048)705-03-90. 

 

8. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення 

громадського обговорення 

Відповідальною особою за проведення громадського обговорення 

призначено Назаренка Олександра Аскольдовича – ректора Державного 

університету інтелектуальних технологій і зв’язку. 

 

9. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення 

Результати громадського обговорення буде оприлюднено на офіційному 

вебсайті Державного університету інтелектуальних технологій і зв`язку. 

Результати громадського обговорення буде оприлюднено після громадського 

обговорення впродовж 14 днів після закінчення громадського обговорення. 

 

 

01.12.2021 
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