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Наразі ФРЕКС бере участь у підготовці 
фахівців у трьох галузях знань: 

A. інформаційні технології  
(комп’ютерна інженерія);  

B. природничі науки  
(прикладна фізика та наноматеріали); 

C. електроніка та телекомунікації 
(телекомунікації та радіотехніка).  
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Галузі знань: 
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Галузі знань: 
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Підготовка відбувається на  
8 кафедрах: 

A. фізичної електроніки;  
B. квантової радіофізики; 
C. комп’ютерної інженерії; 
D. медичної радіофізики; 
E. кафедри електрофізики;  
F. кафедра нанофізики та наноелектроніки;  
G. радіотехніки та радіоелектронних систем;  
H. математики та теоретичної радіофізики.  
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Вчаться 721 студентів 

A. Прикладна фізика та наноматеріали - 271. 
B. Телекомунікації та радіотехніка -  147. 
C. Комп’ютерна інженерія  -  303. 
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  105 172 123   

 Б.         

1 68 46 82   

2 45 30 68   

3 36 14 58   

4 41 26 49   

 М.         

1 41 21 28   

2 40 10 18   

          

  271 147 303 721 



Розподіл навантаження  
на викладача 
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Розподіл студентокредитів  
на викладача 
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Фактори, які можуть  негативно 
вплинути на розвиток факультету 

A. зниження престижу викладацької та 
наукової діяльності; 

B. фізичне та моральне зношення техніки для 
навчального процесу та наукової діяльності; 

C. зниження рівня підготовки абітурієнтів на 
деякі спеціальності, що призводить до 
падіння рівня фахівців, аспірантів, 
викладачів та науковців; 

D. відсутність робочих місць за фахом;  
E. відсутність мотивації для молодих фахівців 

йти в науку з метою подальшої роботи на 
факультеті, як наслідок – збільшення 
середнього віку викладацького складу.  
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Робота з абітурієнтами. 
Освітня та навчально-методична діяльність. 
Наукова діяльність. 
Управлінська діяльність. 

Успішний розвиток факультету 
вимагає формування та реалізації 
комплексної програми 
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Робота з абітурієнтами 

A. Створити на факультеті постійно діючий 
підрозділ по роботі з абітурієнтами. 

B. Розширити співпрацю зі школами, 
основну увагу приділити школам зі STEM-
освітою. 

C. Підвищити якість профорієнтаційної 
роботи серед школярів на основі 
тематичних семінарів, екскурсій по 
лабораторіях кафедр, конференцій.  
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Робота з абітурієнтами 

A. Регулярне проведення факультативів, 
конкурсів, олімпіад школярів за напрямками:  
 - інформаційні технології; 
 - прикладна фізика;  
 - електроніка. 

B. Створити на факультеті музей історії розвитку 
вимірювальної техніки з діючими (в тому 
числі унікальними, віртуальними) приладами, 
проводити цільові екскурсії для коледжів та 
шкіл. В цей час співпрацювати з викладачами 
та учнями.  
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Освітня та навчально-методична 
діяльність: 

A. Підвищити показники успішності за рахунок 
використання у навчальному процесі сучасних 
інформаційних технологій.  

B. Удосконалювати навчально-методичну роботу. 
Забезпечити навчальний процес повним набором 
необхідних документів та програм бакалаврату та 
магістратури. 

C. Створити умови для відкриття на кожній кафедрі 
лабораторій з сучасним обладнанням.  

D. Підняти зацікавленість магістрів в навчальному 
процесі за рахунок залучення до науково-
дослідних та проектних робіт в сучасних 
унікальних лабораторіях факультету.  
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Освітня та навчально-методична 
діяльність: 

A. Оптимізувати навантаження на викладачів за 
рахунок включення у навантаження 
споріднених курсів та зменшення загального  
числа курсів.  

B. Досягти угоди з компаніями-власниками прав 
на ліцензії програмного забезпечення 
стосовно використання його у навчальному 
процесі факультету. 

C. Досягти реальних показників щодо 
проходження практики студентами 
факультету на території провідних компаній.  
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Освітня та навчально-методична 
діяльність: 

A. Кваліфікація навчально-допоміжного 
персоналу залежить від рівня тих задач, 
які перед ним ставляться. Створити умови 
для підвищення кваліфікації шляхом 
навчання, стажування та участі у науково-
технічній діяльності факультету. 
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Освітня та навчально-методична 
діяльність: 

A. Враховуючи специфіку факультету 
побудувати модель навчальних траєкторій 
студентів з урахуванням реального вибору 
дисциплін. 
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Наукова діяльність: 

A. Встановити тісні виробничо-наукові контакти кожної кафедри 
з лідируючими у галузі компаніями, підприємствами, які 
присутні на ринку України. Особливу увагу зосередити на 
оборонній галузі, ІТ-галузі та електроніці. 

B. Організувати раз на рік тематичні зустрічі з компаніями-
лідерами на факультеті, з стендами, доповідями та турнірами 
серед студентів. 

C. За рахунок активного співробітництва з випускниками 
факультету та провідними компаніями, забезпечити оснащення 
лабораторій кафедр сучасним обладнанням. 

D. Створити на факультеті декілька наукоємних напрямків, які 
здатні випустити готову науково-технічну продукцію. 

E. Розглянути напрямки наукової діяльності кафедр з метою 
врахування інноваційних галузей науки і техніки.  
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Управлінська діяльність: 
A. Привести у відповідність посадові обов’язки, штатний 

розпис та реальні обов’язки співробітників. 
B. Формалізувати абсолютно усі види діяльності 

факультету зі зазначенням термінів, етапів та форм 
контролю виконання. 

C. Створити електронні бланки шаблонів та приклади 
усіх документів, які використовуються у роботі.    

D. Покласти роботу з базою ЄДЕБО на інформаційно-
обчислювальний сектор факультету та виділити для 
цієї роботи окреме приміщення.  

E. Один раз на місяць короткий звіт декана про стан 
справ на факультеті  на закритому внутрішньому 
ресурсі. 
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Дякую за увагу! 
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