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Із історії кафедри 

 

Кафедра комутаційних систем електронних комунікацій  одна з 

перших фахових кафедр Державного університету інтелектуальних 

технологій і зв’язку. Від заснування у 1930 році мала назву кафедри 

телефонії, а згодом у 1967 році перейменована у кафедру автоматичного 

електрозв’язку. 

Від створення й до 1941 року кафедру очолював Є.М. Петринський, під 

керівництвом якого на період війни співробітників кафедри евакуйовано до 

м.Ташкента. Після визволення Одеси у 1944 році почалася робота з 

відновлення Одеського електротехнічного інституту зв’язку. Завідувачем 

кафедри призначений М.П. Копп, який до 1948 року був одночасно й 

заступником директора з навчальної та наукової роботи інституту. 

Керівництво інституту та факультету активно сприяло становленню кафедри, 

де спочатку лабораторна база або якесь навчальне обладнання повністю було 

відсутнє та й кваліфікованих викладачів не вистачало. Марк Пилипович Копп 

фактично створив нову кафедру телефонії і багато зробив для відновлення 

інституту. Тоді на кафедрі розроблено основні лекційні курси та створено 

навчальну лабораторію, яку, незважаючи на важкі післявоєнні умови, 

прагнули забезпечити сучасним обладнанням. Ця тенденція в роботі кафедри 

зберігалася і в наступні роки. Висока якість лабораторних стендів і постійне 

їх удосконалення завжди були визначальними рисами кафедри телефонії. 

Кафедру очолювали: доцент М.П. Копп з 1944 до 1974 р.; доцент В.І. 

Борщ з 1974 до 1976 р.; доцент А.В. Танько з 1977 до 1979 р.; доцент Ю.В. 

Корнєєв з 1979 до 1994 р.; доцент Ю.М. Корнишев з 1994 до 2000 р.; доцент 

В.І. Дузь з 2000 до 2001 р.; професор В.І. Борщ з 2001 до 2006 р.; професор 

А.Г. Ложковський з 2006 р. 

Наукова робота кафедри. З 1961 року в інституті відновила роботу 

аспірантура, після навчання в якій викладачі кафедри захищали свої 

дисертації. Під керівництвом М.П. Коппа дисертації захистили: Ю.М. 

Корнишев, 1968 р.; А.Я. Маркович, 1972 р.; А.В. Танько, 1969 р.; Ю.В. 



Корнєєв, 1974 р. Під керівництвом Ю.М. Корнишева дисертації захистили: 

А.М. Зелінський, 1979 р.; М.О. Чумак, 1981 р.; І.Д. Назарой, 1989 р.; В.І. 

Дузь, 1993 р. Під керівництвом М.В. Захарченка дисертації захистили: Г.С. 

Гайворонська, 1999 р.; А.Г Ложковський, 2003 р. кандидатську та 2010 р. 

докторську. Під керівництвом М.О. Чумака дисертації захистили: В.Г. 

Ружинський, 2007 р.; Н.С. Салманов, 2008 р. Під керівництвом 

А.Г. Ложковського дисертації захистили Р.А. Ганіфаєв, 2009 р.; О.С. 

Артющик, 2017 р.; Є.В. Левенберг, 2019 р. Під керівництвом І.В. 

Стрелковської дисертацію захистила І.М. Соловська, 2017 р. 

Три науково-дослідні лабораторії кафедри відповідно очолювали: 

М.П. Копп (з 1979 р. Ю.В. Корнєєв та з 1994 р. с.н.с. М.Н. Піскер), к.т.н., 

доцент Ю.М. Корнишев, к.т.н., доцент А.В. Танько. 

Науково-дослідна лабораторія №34 (заснована 1957 р.) у складі: 

М.Н. Піскер, А.Я. Маркович, О.А. Єрмаков, А.Г. Ложковський, Т.В. 

Литвиненко, Т.В. Смаглюк, виконала такі роботи: 

 Комплекс релейних пристроїв з підтримки працездатності машинних 

АТС; 

 Розробка релейних пристроїв для з’єднувальних ліній АТС різних 

систем; 

 Розробка лінійного концентратора малої ємності; 

 Розробка пристроїв дистанційного контролю АТС К-50/200 та К-

100/2000; 

 Комплексне дослідження структури й стану СТМ в Україні та 

Молдові; 

 Розробка модернізованих сільських координатних станцій К-

50/200М; 

 Розробка пристроїв виміру параметрів телефонного повідомлення на 

СТМ; 

 Розробка основних положень дослідження цифрових АТС у САР; 

 Розробка узгоджувальних комплектів для систем передавання ІКМ-

30; 

 Розробка електронних керувальних пристроїв для координатних 

АТС. 



Науково-дослідна лабораторія №8 (заснована 1969 р.) у складі: 

Ю.М. Корнишев, А.М. Зелінський, М.О. Чумак, І.Д. Назарой, В.І. Дузь, 

Т.М. Барабаш, А.Г. Ложковський, виконала такі роботи: 

 Розробка інструкцій із проектування координатних АТС типу К-

100/2000 та К-50/200; 

 Розробка інструкцій із проектування КЕ АТС типу ІАТСКЕ «Істок»; 

 Розробка рекомендацій із проектування ЦАТС типу ЕАТС-ЦА С-32; 

 Розробка нормативних документів для цифрових вузлів спецслужб, 

пристроїв обслуговування викликів і Саll-Центрів на мережах ВАТ 

«Укртелеком». 

Розроблено кілька варіантів пристроїв для реєстрації параметрів 

телефонного навантаження (автори В.І. Дузь та А.Г. Ложковський). 

Співробітники лабораторії М.О. Чумак, В.І. Дузь та А.Г. Ложковський 

здійснювали систематичні вимірювання параметрів телефонного 

навантаження й збір статистичних даних на телефонних мережах країн 

Прибалтики, Росії, України й Молдови шляхом монтажу спеціальної 

вимірювальної апаратури. 

За результатами наукових досліджень представники цієї лабораторії 

А.М. Зелінський, М.О. Чумак, І.Д. Назарой, В.І. Дузь та А.Г. Ложковський 

захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 

наук. 

Науково-дослідна лабораторія №125 (заснована 1985 р.) у складі: 

А.В. Танько, А.Г. Ложковський, Ю.П. Дерев’янко, виконала такі роботи: 

 Пристрої для реєстрації параметрів телефонного навантаження. 

 Малогабаритні автоматичні телефонні комутатори: АТК-48/4 (48 

абонентських ліній та 4 лінії зовнішнього зв’язку) та АТК-8/2; 

 Пристрої автоматичного зв’язку високовольтними лініями 

електропередачі. 

Основний напрямок наукової діяльності лабораторії  розробка на базі 

мікропроцесорів різноманітних пристроїв зв’язку. Малогабаритні 

автоматичні телефонні комутатори, розроблені у 80-ті роки даною 

лабораторією, були першими прототипами відомчих телефонних міні-

станцій, які використовують й дотепер у різних офісах і підприємствах. 

З 2006 року науково-дослідну роботу кафедри очолює професор 

А.Г. Ложковський, під керівництвом якого виконано такі роботи:  



– Розробка математичних методів та систем моделювання об'єктів та процесів, 

№ 0111U005125, 2010;  

– Аналіз показників якості функціонування мультисервісної мережі зв’язку 

загального користування, державна реєстрація № 0111U005679, 2011;  

– Система автоматизованого проектування мультисервісних мереж зв’язку, 

№ 0113U005707, 2012;  

– Аналіз методик проектування мультисервісних мереж зв’язку та розробка 

програмного забезпечення САПР, № 0113U004755, 2013;  

– Вдосконалення методик проектування мультисервісних мереж зв’язку та 

розробка програмного забезпечення систем автоматизованого проектування 

мереж наступних поколінь з пріоритезацією трафіка, № 0114U004804, 2014;  

– Моделі самоподібного трафіку мультисервісних мереж зв’язку, 

№ 0115U004805, 2015; 

– Удосконалення технологій побудови та методів проектування 

телекомунікаційних мереж із використанням адекватних математичних 

моделей трафіка», № 0116U003632, 2016-2017. 

– «Дослідження параметрів самоподібного трафіка та їх впливу на 

характеристики якості обслуговування», № 0118U100372, 2018. 

–  «Прогнозування характеристик самоподібного трафіка», № 0118U100372, 

2019. 

–  «Прогнозування параметрів  трафіка Internet IoT», № 0116U003632, 2020 

 

Захищені дисертації під керівництвом Ложковського А.Г. 

1. Ганіфаєв Р.А. «Вплив характеристик абонентського доступу та трафіка на 

пропускну спроможність мультисервісних мереж», 2009 

2. Артющик А.С., «Моделі та методи активного управління чергами трафіка 

телекомунікаційних мереж», 2017 

3. Лєвєнберг Є.В., «Оцінка характеристик якості обслуговування 

самоподібного трафіка телекомунікаційних мереж», 2019 

 

Науково-дослідницька роботу в інших напрямках: 

 

– робота у складі експертної комісії МОН з ліцензування та акредитації 

спеціальностей у ВНЗ – Ложковський А.Г.; 

– Член технічного комітету ТК 157 «Телекомунікації» ДП "Одеський 

науково-дослідний інститут зв'язку"– Ложковський А.Г.; 



– заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 41.816.02 – Ложковський 

А.Г.; 

– офіційний опонент наукових дисертацій – Ложковський А.Г.; 

– Науковий редактор фахового журналу "Збірник наукових праць ОНАЗ ім. 

О.С. Попова" – Ложковський А.Г.; 

–  робота у складі (заступник голови) журі Всеукраїнської студентської 
олімпіади з телекомунікацій з 2006р. – Ложковський А.Г.; 
–  робота у складі (заступник голови) журі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з 2006р. – Ложковський А.Г.; 
–  керівництво командою з 5 студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова в рамках 

програми «Професіонали майбутнього» компанії МТС-Україна, яка зайняла 

1-е місце– Ложковський А.Г.; 

–  експерт з електроніки, радіотехніки та телекомунікацій Національного 

Фонду досліджень України.     https://nrfu.org.ua/contests/we-invite-experts-to-

cooperate/ Ложковський А.Г.  

 

 


