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ПРОГРАМА¹

розвитку факультету радіофізики,
електроніки та комп’ютерних систем

Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

кандидата на посаду декана
Нетреби Андрія В’ячеславовича

¹ Представлена колективу факультету на зборах 17 грудня 2019 року.
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Діяльність факультету буде організована з дотриманням
вимог Законів України «Про вищу освіту» і «Про освіту», 
Статуту та Колективного договору Київського
національного університету імені Тараса Шевченка,
Стратегічного плану розвитку університету, Етичного
кодексу університетської спільноти Київського
національного університету імені Тараса Шевченка та
інших чинних нормативно-правових документів. 

Загальна організація
роботи
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- МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ

- ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ

- ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ

Мета та принципи
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1. Освітня діяльність с. 9

2. Наукова робота с. 13

3. Кадрова політика,  джерела фінансування с. 15

4. Міжнародне співробітництво с. 17

5. Виховна робота с. 18

6. Організаційна робота с. 20

7. Середовище вільного спілкування та розвитку с. 21

Мета та принципи
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1. Організація роботи науково-педагогічних працівників, 
навчально допоміжного персоналу для забезпечення
високого рівня освіти у галузі прикладної фізики, 
комп’ютерної інженерії, телекомунікацій та радіотехніки
за програмами підготовки бакалаврів, магістрів, докторів
філософії та докторів наук.

2. Формування внеску колективу факультету у розвиток
людського потенціалу, економіки та технологічно-
інноваційного зростання країни шляхом якісної підготовки
кваліфікованих фахівців з високими моральними, 
людськими та громадянськими якостями.

Мета діяльності
факультету
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3. Забезпечення, організація та проведення досліджень
за усіма науковими напрямками факультету для
зміцнення лідерських позицій факультету як провідного
центру країни у галузях прикладної фізики, комп’ютерної
інженерії, телекомунікацій на теренах освітньої та
науково-дослідної діяльності.

4. Удосконалення та реалізація іміджевої політики
факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних
систем як невід’ємної частини Київського національного
університету імені Тараса Шевченка – провідного
університету країни.

Мета діяльності
факультету
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1. Збереження та розвиток традицій Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

2. Використання досвіду провідних університетів світу
при організації освітнього процесу та наукової роботи
на факультеті.

3. Забезпечення тісного зв’язку, співпраці та
взаємопідтримки між головними напрямками на
факультеті (як у галузі наукових досліджень, так і між
спеціальностями, за якими навчаються студенти) як
основи продуктивного життя сучасного університету.

Принципи та цінності
факультету
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4. Організація навчального процесу за студенто-орієнтованими
принципами із збереження традицій та цінностей
«факультетської спільноти РЕКС».

5. Розвиток академічних свобод та дотримання прав
університетської спільноти.

6. Відкритість і співпраця з іншими факультетами-партнерами
університетів України та інших країн із збереженням рівня
надання освітніх послуг.

7. Тісна співпраця з усіма суб’єктами національної економіки
України в межах виконання спільних завдань наукових
досліджень та підготовки фахівців. 

Принципи та цінності
факультету
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1. Створення єдиної факультетської системи профорієнтаційної
роботи для забезпечення сталого набору студентів за всіма
напрямами (105 – прикладна фізика та наноматеріали, 123 –
комп’ютерна інженерія, 172 – радіотехніка та телекомунікації) 
та рівнями підготовки (бакалавр, магістр, доктор філософії).

2. Оптимізація змістовного наповнення дисциплін відповідно до
сучасного наукового та технічного рівня предметної області, 
періодичний їх перегляд на предмет доцільності.

3. Врахування потреб ринку праці при формуванні навчальних
планів освітніх програм, збільшення кількості дисциплін за
вибором студентів.

1. Освітня діяльність
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4. Запровадження спільного викладання дисциплін для студентів
усіх спеціальностей одного курсу викладачами різних кафедр з
метою поглиблення загальнофакультетської інтеграції.

5. Популяризація (непримусове стимулювання) викладання
спеціалізованих навчальних дисциплін на старших курсах
іноземною (англійською) мовою.

6. Оптимізація навантаження викладачів факультету шляхом
врахування типу навчальних занять, інших видів роботи НПП, 
оптимальної кількості студентів у групі (потоків) для лекцій, 
практичних та семінарських занять, лабораторних робіт для
всіх спеціальностей.

1. Освітня діяльність
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7. Організація регулярної роботи методичних семінарів кафедр для
забезпечення якості викладання, включаючи визначення
оптимальних методів викладання.

8. Приведення оптимальної кількості навчальних аудиторій
відповідно до сучасних стандартів надання освітніх послуг, 
зокрема обладнання їх проекційною технікою, електричною
мережею для одночасного підключення ноутбуків студентів, місць
для проведення лекційних демонстрацій тощо.

9. Впровадження практики використання лекційних аудиторій як
комп’ютерних класів із застосуванням власної комп’ютерної
техніки студентів (на добровільних засадах).

1. Освітня діяльність
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10.Підтримка та подальший розвиток функціонування
мережі Wi-Fi, доведення її технічних характеристик та
покриття до рівня стабільного гарантованого
підключення пристроїв в усіх навчальних аудиторіях.

11.Ширше впровадження в освітній процес сучасних
науково-технічних досягнень, таких як системи
робототехніки, прикладні методи штучного інтелекту, 
фізичні та математичні основи методів розпізнавання, 
технології інтернет-речей тощо.

1. Освітня діяльність
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1. Визнання пріоритетним завданням забезпечення сталої
роботи науково-навчальних і наукових лабораторій
(секторів) із повним завантаженням штатних співробітників
НДЧ.

2. Залучення до виконання наукових досліджень (зокрема, 
держбюджетних тем) викладачів, аспірантів та студентів. 

3. Аудит наявного наукового обладнання, площ та планування
їх використання під час досліджень та/або навчального
процесу.

2. Наукова робота
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4. Підтримка існуючих та проведення нових наукових конференцій
на базі факультету як необхідного елементу наукової атмосфери, 
засобу комунікації науковців, основи підготовки молодих учених
та навчання студентів. Підвищення рівня та статусу цих
конференцій.

5. Регулярне проведення наукових зборів для аналізу напрямів
дослідження та для врахування тенденцій світової науки, взаємне
обговоренням наукових результатів факультету, висвітлення
найвидатніших досягнень на факультеті і преміювання їх авторів.

6. Відродження періодичного наукового видання факультету, його
розвиток із збільшенням наукових напрямів з подальшим його
індексуванням світовими наукометричними базами.

2. Наукова робота
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1. Формування резерву викладачів, які можуть тимчасово замінити
свого колегу у викладанні відповідних дисциплін у випадках його
стажування, відрядження, відпустки, хвороби тощо.

2. Цільове планування підготовки наукових працівників із перспективою
переведення їх у склад НПП за всіма спеціальностями.

3. Надання додаткових освітніх послуг у вигляді факультативів для
студентів, аспірантів та співробітників. Тематика таких занять може
включати вивчення додаткових іноземних мов, середовищ та методів
програмування тощо.

4. На етапі формування заявок на фінансування наукових
держбюджетних тем планувати вакансії для поповнення НДЧ
молодими ученими.

3. Кадрова політика,  
джерела фінансування
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5. Залишати на факультеті найталановитіших випускників на посадах
викладачів та наукових співробітників.

6. Запровадження дієвої системи підвищення кваліфікації навчально-
педагогічних, наукових і педагогічних працівників та навчально-
допоміжного складу шляхом проведення стажувань на базі кафедр, 
навчальних, наукових та навчально-наукових лабораторій ФРЕКС та
інших факультетів, а за можливості – на базі інших університетів, 
наукових установ України та зарубіжних країн. Предметом стажування
повинні бути як питання викладання, особливо при підготовці нових
навчальних курсів, так і оволодіння методами роботи з обладнанням, 
програмними засобами тощо.

7. Підтримка наукової перекваліфікації (зміни області наукових інтересів) 
викладачів та наукових співробітників відповідно до актуальних завдань
факультету.

3. Кадрова політика,  
джерела фінансування
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1. Забезпечити участь факультету у програмах міжнародної
співпраці в галузі науки та освіти (Еразмус, Темпус, Горизонт
тощо).

2. Розширення участі факультету в програмах міжнародної
академічної мобільності.

3. Розгортання проектів міжнародного співробітництва для
відповідальних за це співробітників факультету може бути
підставою для зменшення обсягу їх залучення до інших видів
робіт.

4. Участь співробітників у міжнародному співробітництві обов’язково
повинна включати виконання певних завдань в інтересах
факультету, узгоджених із його керівництвом.

4. Міжнародне
співробітництво
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1. Організація дієвого інституту кураторів на молодших курсах, розвиток і
заохочення студентського кураторства, врахування реальної роботи
куратора при формуванні навантаження, преміюванні.

2. Виховання у студентів та співробітників відчуття причетності до
університетської спільноти, підтримання зв’язку з випускниками.

3. Організація взаємодії зі службою психологічної підтримки у навчальній та
виховній роботі зі студентами.

4. Допомога студентам старших курсів у першому працевлаштуванні за
спеціальністю, запобігання пропусків занять студентами, які самостійно
знаходять роботу, не пов’язану з їхнім майбутнім фахом.

5. Широке залучення громадських студентських організацій до встановлення
комунікацій між студентами і викладачами на умовах взаємної рівності та
відповідальності.

5. Виховна робота
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1. Безумовне дотримання принципів академічної доброчесності, правил і норм
взаємодії університетської спільноти. Обов’язковість принципу взаємної
поваги у стосунках незалежно від займаних посад учасників. Викладачі, 
співробітники НДЧ, навчально-допоміжний персонал, працівники АГЧ, 
докторанти, аспіранти та студенти є повноцінними учасниками життя
факультету.

2. Створення результативної факультетської групи реклами, піару та зв’язків із
громадськістю.

3. Формування професійної групи підтримки факультетських інтернет-
ресурсів, оперативне оновлення інформації на сайті факультету.

4. Розвиток системи взаємодії між підрозділами за принципами електронного
документообігу, підготовка до інтеграції підрозділів факультету в систему
електронного університету. Навчання персоналу для ефективної роботи на
факультеті.

6. Організаційна робота
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5. Впровадження системи розподілу між співробітниками
додаткових обов’язків із постійним контролем якості цієї
роботи, запровадження системи заохочень у вигляді
преміювання, зменшення основного навантаження, тощо.

6. Оптимізація використання матеріальної бази, приміщень з
метою розвитку актуальних наукових досліджень та
забезпечення навчального процесу за всіма напрямками.

7. Збільшення набору до аспірантури, підготовка в аспірантурі
викладачів для університетів країни за всіма представленими
на факультеті спеціальностями.

6. Організаційна робота
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1. Створення осередку неформального спілкування співробітників з
різноманітних цікавих питань, питань життя факультету тощо.

2. Підтримка різних форм міжкафедральної взаємодії (спільні семінари, 
об’єднані засідання, міжкафедральні наукові дослідження, в тому
числі за участю студентів, спільне користування обладнанням, 
культурно-масові заходи тощо).

3. Спілкування студентів з викладачами та співробітниками на базі
студентського коворкінгу для спільного обговорення особливостей
навчання, наукової та громадської роботи, етики поведінки та
взаємних відносин. Координуватимуть проект громадські студентські
організації.

7. Середовище
вільного спілкування та

розвитку


