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ВОЛЯ побудувала міні-копію своєї мережі в Київському коледжі зв'язку
19 травня 2014 року
Компанія ВОЛЯ відкриває в Київському коледжі зв'язку власну лабораторію. У ній
встановлено обладнання, за допомогою якого студенти на практиці зможуть опанувати
тонкощі професійної майстерності в телекомунікаційній сфері. Цей крок провайдера
реалізовано як один із напрямів його політики корпоративної соціальної відповідальності.
Одночасно ВОЛЯ ініціювала підготовку нового спеціалізованого курсу для студентів коледжу, в
якому вони будуть отримувати не тільки теоретичні знання, а й практичні навички. Для його
розробки компанія надала навчальному закладу свою технічну документацію.
У лабораторії ВОЛІ студенти можуть практикуватися на новітньому обладнанні, яке
використовується компанією, і вивчати передові технології: DVB-C (кабельне цифрове
телебачення), DOCSIS (широкосмуговий доступ в Інтернет), ОТТ (інтерактивне телебачення через
Інтернет).
Примітно, що сигнал на обладнання йде безпосередньо з мережі ВОЛІ, швидкість доступу до якої −
до 100 Мбіт/с. При цьому співробітники та студенти коледжу можуть дивитися цифрові телеканали:
180 − за технологією DVB-C і 136 − за технологією OTT.
-

Для досягнення успіху нашій компанії необхідні три речі: технології, розуміння того, що
важливо для ринку, і, найголовніше, люди. Саме тому ВОЛЯ допомагає молодим
студентам зробити серйозний і важкий крок у доросле життя. У цих молодих хлопцях я
бачу майбутнє не тільки нашої компанії, а й України. Ми не позиціонуємо себе як
спонсори − ми хочемо просто допомогти розвивати таланти кожного, − говорить
генеральний директор компанії ВОЛЯ Джордж Жембері.

-

Сьогодні наші студенти мають змогу освоїти обладнання компанії ВОЛЯ, вивчивши його
будову й особливості роботи. Навіть більше, наша співпраця передбачає можливість
для студентів проходити безпосередньо в компанії практику, отримуючи там свій
перший професійний досвід, а в майбутньому − стати повноцінними фахівцями ВОЛІ, −
говорить заступник директора Київського коледжу зв'язку Олексій Коновалов.

Київський коледж зв'язку став другим навчальним закладом, якому ВОЛЯ передала обладнання
для навчання студентів. Раніше подібний комплект від провайдера отримала Одеська національна
академія зв'язку ім. О. С. Попова.
Оснащення лабораторій та участь у підготовці спеціальних курсів у найкращих навчальних
закладах країни − частина програми ВОЛІ з підвищення якості підготовки фахівців для
телекомунікаційної галузі. Крім того, вже зараз компанія готова приймати студентів профільних
навчальних закладів на виробничу практику. Стажування проводиться у форматі наставництва над
студентами досвідчених фахівців компанії.
ВОЛЯ є загальнонаціональним українським телекомунікаційним провайдером, що надає сучасні телекомунікаційні
послуги: аналогове, цифрове, HD й інтерактивне телебачення «ВОЛЯ Smart HD», високошвидкісний доступ в Інтернет,
а також хмарні рішення й послуги одного з найбільших в Україні дата-центрів.
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