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ВСТУП 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ) –
найвідоміший класичний університет України, один з ключових центрів освіти, 
науки та культури в Європі. 

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (ФРЕКС) – 
провідний факультет фізико-технічного та інженерного профілю КНУ. Його 
діяльність спрямована на підготовку фахівців за спеціальностями 105 
«Прикладна фізика та наноматеріали», 123 «Комп’ютерна інженерія», 172 
«Телекомунікації та радіотехніка», на виконання відповідних наукових і 
науково-технічних досліджень. 

З урахуванням тенденцій реформування системи освіти і науки в Україні, 
відповідно до концепції Стратегічного плану розвитку КНУ на період 2018–
2025 року, перед факультетом радіофізики, електроніки та комп’ютерних 
систем постає ряд принципово важливих задач, виконання яких є обов’язковим 
для збереження та примноження освітнього, науково-технічного та культурного 
потенціалу нашої держави. 
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Основна мета даного документа – окреслити перспективний план 
розвитку ФРЕКС КНУ. 

Програма складається з трьох розділів. У першому розділі стисло 
проведено аналіз сьогоднішнього стану факультету, окреслено основні 
проблеми, які заважають розвитку факультету. В другому розділі викладено 
концепцію розвитку факультету, зокрема коротко сформульовані основні ідеї, 
цілі та завдання, які є ключовими для даної програми. Нарешті, третій розділ 
програми включає в себе достатньо детальний опис плану дій щодо реалізації 
перспективного розвитку факультету. 

Дана програма викладена автором з урахуванням його досвіду роботи 
викладачем, науковцем, заступником декана, завідувачем кафедри. Важливу 
роль при підготовці цієї програми також відіграла активна позиція викладачів, 
співробітників факультету, студентів, аспірантів, які зробили чимало цінних 
пропозицій щодо вдосконалення даного документа. 

Програма розвитку ФРЕКС підготовлена з огляду на діючі нормативні 
документи державного рівня та КНУ, зокрема Законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про передфахову вищу освіту», Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу 
вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього 
статусу», Статуту Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, «Стратегічного плану розвитку Університету на період 2018–2025 
року», «Етичного кодексу університетської спільноти Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка». 
 

1. АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ 

1.1. Внутрішні проблеми 

1) Відсутність або недосконалість стратегічного плану розвитку факультету в 
цілому, що призводить до намагання вирішувати проблеми, які виникають 
перед факультетом, локально, по мірі їх появи, без належної попередньої 
підготовки та без урахування довготермінового ефекту від прийняття 
відповідних рішень. 

2) Присутність певних неузгодженостей у співпраці між трьома основними 
напрямами освітньо-наукової діяльності факультету, а саме: «Прикладна 
фізика та наноматеріали», «Комп’ютерна інженерія» та «Телекомунікації та 
радіотехніка» (назви напрямів наведено відповідно до назв спеціальностей 
при вступі на ОР «Бакалавр»). 

3) Недостатньо ефективне використання ресурсів факультету для забезпечення 
обсягів та якості набору на факультет, профорієнтації абітурієнтів, роботи з 
батьками потенційних студентів, вчителями та адміністрацією шкіл, 
районними та міськими управліннями освіти. 

4) Ускладнення навчального процесу за рахунок існування великої кількості 
одночасно діючих навчальних планів, реалізація яких є технічно складною 
та/або вимагає надмірного використання обмежених ресурсів факультету. 
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5) Недостатня увага до проведення наукової та науково-організаційної роботи 
на факультеті. 

6) Зниження мотивації співробітників факультету до активної роботи, до 
якісного та вчасного виконання своїх обов’язків, що негативно впливає на 
якість навчального процесу, на якість наукової роботи та на якість 
виконання інших видів робіт на факультеті. В свою чергу, це відразу ж 
негативно впливає на мотивацію студентів до навчання та наукової роботи, 
на їх успішну адаптацію на факультеті, погіршує імідж факультету в 
цілому. 

7) На факультеті спостерігається тенденція старіння колективу співробітників. 
Разом з тим, залучення нових, у першу чергу молодих, співробітників, 
особливо на викладацькі та наукові посади потребує вирішення ряду 
проблем, зокрема пов’язаними із незацікавленістю випускників факультету 
та випускників за іншими спорідненими спеціальностями у роботі за фахом, 
малою кількістю фахівців належного профілю, слабкою мотивацією молоді 
до роботи на факультеті / в університеті, відсутністю гнучкого графіка 
роботи, перевантаженістю посадовими обов’язками, значною 
бюрократизацією життя факультету, відсутністю перспектив для швидкого 
кар’єрного зростання тощо. 

8) Застарілість існуючої матеріально-технічної бази та недостатній запас 
матеріально-технічних резервів, необхідних для належного виконання 
факультетом своїх функцій. 

9) Зменшення числа наукових публікацій у виданнях, які входять до 
наукометричних баз даних Scopus і Web of Science. 

 

1.2. Зовнішні проблеми 

1) Зменшення зацікавленості держави та комерційних установ до вкладання 
коштів у навчання та наукову діяльність в галузі природничих (технічних) 
дисциплін. 

2) Спостерігається тенденція до зменшення обсягів набору в бакалаврат і 
магістратуру за деякими спеціальностями та освітніми програмами. 
Наявність «демографічної ями» – зменшення кількості випускників шкіл, 
що можуть вступати до закладів вищої освіти (ЗВО), що посилює 
«боротьбу» за студентів як між різними ЗВО, так й між різними 
спеціальностями, факультетами, освітніми програмами в межах одного 
ЗВО. 

3) Об’єктивне зменшення престижності природничих дисциплін серед 
випускників шкіл з одночасним погіршенням якості підготовки цих 
випускників. 

4) Помітне зростання вимог щодо послуг / робіт, які може надавати / 
виконувати факультет. Наявний стан факультету такий, що часто-густо він 
об’єктивно не може забезпечити виконання цих послуг / робіт згідно з 
умовами, що висуває замовник. Це стосується як навчальної роботи 
(подвійне дипломування, магістратура та аспірантура за якістю не гірше ніж 
в Європі, виконання практики студентами на реальному виробництві з 
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реальними задачами тощо), так й наукової (виконання наукових досліджень 
відповідно до світових тенденцій, виконання НДР оборонного спрямування, 
впровадження результатів НДР у виробництво тощо). 

5) Регулярне внесення змін у законодавство України, в нормативні документи 
МОН України, що вимагає відповідного внесення змін до режиму 
діяльності факультету. Збільшення документообігу, пов’язаного з 
діяльністю факультету, кафедр, з виконанням науко-дослідних робіт і 
грантів. 

 

1.3. Основні ресурси факультету 

Основними ресурсами, які можуть бути використані для реалізації плану 
розвитку факультету є:  

людські ресурси (викладачі, науковці, навчально-допоміжний персонал, 
співробітники АГЧ, студенти, аспіранти та випускники факультету); 

матеріальні ресурси (аудиторний фонд разом із своїм оснащенням, 
обладнання, задіяне в навчальному процесі, та обладнання для виконання 
наукових досліджень, обладнання, надане спонсорами факультету); 

фінансові ресурси (бюджетне та позабюджетне фінансування, фінансова 
допомога та пожертвування); 

інформаційні ресурси (сайт факультету, сайти кафедр, наукових груп, 
сторінки факультету, кафедр в соцмережах, факультетський канал youtube 
тощо). 
 

2. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ФРЕКС 

2.1. Стратегічні цілі 

1) Забезпечення високого рівня якості освіти з прикладної фізики, 
електроніки, комп’ютерної інженерії, радіотехніки, телекомунікацій. 
Підготовка висококваліфікованих фахівців, які можуть успішно 
конкурувати з випускниками закордонних університетів. 

2) Виконання перспективних фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень відповідно до тенденцій розвитку науки і техніки в Україні та 
світі. 

3) Підтримка та розвиток існуючого потенціалу факультету в структурі КНУ, 
досягнення лідерських позицій в основних областях діяльності факультету. 

 

2.2. Основна ідея та засади 

Належне функціонування факультету, а тим більше його успішний 
розвиток, можливі лише за наявності якісного керування. Це керування, 
фактично, має зводитись до аналізу поточної ситуації на факультеті, в 
університеті, в країні в цілому, виявлення факторів, що можуть впливати на цю 
ситуацію, та використання цих факторів і наявних ресурсів з метою 
покращення стану розвитку факультету. 



 5 

Основними засадами якісного керування факультетом мають бути: 
1) Визначення стратегічних напрямів розвитку, підтримка та розвиток 

потенціалу факультету, необхідного для забезпечення його основних 
функцій. 

2) Забезпечення демократичних принципів управління факультетом. 
Утворення та прийняття управлінських рішень на факультеті має бути 
прозорим, послідовним, відповідати інтересам всього факультету, 
прийматись з урахуванням колективної думки співробітників факультету. 
Керування факультетом має здійснюватись у демократичній спосіб, 
відповідно до загально прийнятих у вищій школі морально-етичних норм. 
Зокрема, принципові питання мають проходити обов’язкове обговорення на 
вченій раді факультету або на нараді завідувачів кафедр і заступників 
декана, чи конференції трудового колективу факультету. Керівник 
факультету має відноситись з повагою до особистості кожного студента, 
аспіранта, співробітника факультету. 

3) Створення більш сприятливих умов роботи для співробітників 
факультету з метою найбільш повного розкриття їх потенціалу, 
заохочення їх до належного виконання їх обов’язків, стимулювання їх 
наполегливості, працьовитості та ініціативності. Політика розвитку 
факультету має базуватись на збереженні та посиленні існуючого кадрового 
потенціалу факультету з одночасним омолодженням колективу 
співробітників за рахунок прийняття на роботу молодих фахівців, створення 
більш комфортних умов роботи. Інтелектуальний потенціал факультету має 
нарощуватись за рахунок більш активного процесу захисту дисертацій та 
отримання вчених звань. 

4) Активізація співпраці зі студентами та аспірантами, відновлення їх 
мотивації до навчання та виконання наукової роботи. 

5) Посилення внутрішніх зв’язків між різними структурними підрозділами 
факультету з метою пошуку і реалізації взаємовигідних, більш 
ефективних шляхів вирішення проблем, які стоять перед факультетом. 

 

2.3. Порядок дій щодо реалізації програми 

По-перше, необхідно сформувати достатньо детальний стратегічний план 
розвитку факультету на найближчі 5 років. Це завдання можна виконати лише 
за участі всього колективу співробітників факультету, публічно обговоривши 
всі принципові та неоднозначні питання, тим самим усунувши причини для 
можливих майбутніх внутрішніх конфліктів і зробивши атмосферу на 
факультеті більш сприйнятливою для подальшої активної роботи. 

По-друге, відповідно до розробленого плану необхідно розподілити 
обов’язки між підрозділами факультету і приступити до його реалізації, 
вносячи по мірі необхідності корективи в цей стратегічний план. 

По-третє, оскільки створити оптимальний стратегічний план розвитку 
факультету на 5 років достатньо складно, бажано кожен рік розглядати і 
затверджувати за вказаною вище процедурою план розвитку факультету на 
найближчий рік. У такому плані відповідно до стратегічних цілей факультету, 
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мають бути викладені конкретні завдання, що стоять перед факультетом, 
затверджені співробітники та підрозділи, відповідальні за виконання цих 
завдань, та вказані шляхи їх виконання. 

Проекти відповідних планів розвитку оприлюднювати на сайті 
факультету для громадського обговорення. 
 

2.4. Умови успішної реалізації програми 

Успішне здійснення програми розвитку ФРЕКС можливе за наступних 
умов:  
1) підтримка плану дій керівництвом КНУ та МОН України; 
2) реалізація ефективної кадрової політики; 
3) активна позиція викладачів і співробітників факультету; 
4) використання досвіду провідних університетів світу; 
5) наявність відповідного фінансування з боку державних і недержавних 

установ. 
 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
 

Згідно з нормативними документами КНУ та МОН України, кожен 
факультет має ряд основних напрямів діяльності, забезпечення яких є 
пріоритетною задачею декана факультету. Враховуючи, що всі ці види 
діяльності є доволі типовими, далі наведено лише ті відомості щодо основних 
завдань факультету, які відрізняються від вже існуючих та/або є специфічними 
саме для ФРЕКС. 
 

3.1. Навчальна робота 

Головні завдання: забезпечення високої якості навчання; формування 
повних (відповідно до існуючих норм) академічних груп студентів ОР 
«Бакалавр» та ОР «Магістр» на випускових кафедрах. 
1) Необхідна уніфікація та вдосконалення існуючих навчальних планів. 

Необхідно зменшити їх кількість з одночасним підвищенням їх якості. Вони 
мають бути узгодженими з викладачами і кафедрами, чітко відповідати 
пріоритетам відповідної спеціальності, бути послідовними та зрозумілими 
як студентам, так і їхнім потенційним роботодавцям. Підготовка 
відповідних планів має проводитись Методичною комісією факультету із 
залученням студентів і зовнішніх фахівців, зокрема потенційних 
роботодавців, колишніх випускників. 

2) Необхідно забезпечити рівномірний розподіл навантаження між 
викладачами факультету на взаємовигідних умовах. Причому бажане 
навантаження викладача на факультеті має бути близьке до мінімального, 
щоб у викладача був час займатись науковою, навчально-методичною, 
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профорієнтаційною та іншими видами робіт. Навантаження повинно 
враховувати (хоча б неявно) додаткові види роботи викладача. 

3) Необхідно створити на факультеті принаймні 1 освітню програму з 
можливістю подвійного дипломування, одержання другого диплому за 
кордоном, активізувати роботу по створенню та реалізації англомовних 
освітніх програм. 

4) Необхідно активно залучати зовнішніх фахівців, представників 
роботодавців, до читання фахових дисциплін на факультеті. Провести 
розширення баз практик, курсових і кваліфікаційних робіт, у т.ч. на основі 
вітчизняних і закордонних компаній і підприємств. 

5) Сприяти оновленню матеріально-технічної бази, необхідної для проведення 
занять, впровадженню нових форм і методів організації навчального 
процесу. 

 

3.2. Навчально-методична робота 

Головне завдання: належне методичне забезпечення всіх навчальних 
дисциплін відповідно до нормативів МОН України. 
1) Посилити роботу з підготовки підручників і навчальних посібників з 

фахових дисциплін відповідно до нормативів МОН України та 
рекомендацій потенційних роботодавців. 

2) Виконати підготовку до викладення лекційних / практичних курсів у 
відеоформаті в мережу Internet (врахування сучасних тенденцій). 

3) Розглянути можливість створення інтерактивних систем для 
самопідготовки студентів, перевірки їх знань. 

 

3.3. Наукова робота 

Головні завдання: переведення всіх працюючих співробітників НДЧ на 
повну ставку по основному місцю роботи; підвищення якісних і кількісних 
показників наукової роботи. 
1) Обговорити можливість добровільного об’єднання зусиль декількох 

наукових груп, що належать різним підрозділам факультету, над однією 
пріоритетною науковою тематикою для підготовки більш високоякісних 
науково-дослідних проектів зі значним обсягом фінансування. 

2) Посилити роль наукових керівників НДР щодо прийняття будь-яких 
рішень, що стосуються виконання НДР, зокрема питань фінансування НДР, 
формування її штатного розпису, преміювання співробітників тощо. 

3) Поновити фінансове стимулювання співробітників НДЧ та викладачів з 
високими кількісними та якісними показниками результативності наукової 
роботи. 

4) Активізувати роботу щодо опублікування результатів наукових досліджень 
співробітників факультету у високорейтингових фахових виданнях, 
запровадивши принцип «якість може бути важливіша за кількість». 
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5) Сприяти залученню співробітників, студентів, аспірантів та докторантів 
факультету до більш активної участі у міжнародних фахових наукових 
конференціях.  

6) Обговорити можливість створення на базі факультету нового наукового 
журналу (наприклад, Ukrainian Journal of Applied Physics), який потенційно 
може війти до БД Scopus / Web of Science. Розглянути шляхи підвищення 
наукового рівня конференцій, які щорічно проводяться на факультеті, з 
метою індексації їх у БД Scopus / Web of Science. 

7) Перевести на інший якісний рівень роботу наукових семінарів кафедр і 
наукових зборів факультету. 

8) Створити більш сприятливі умови для підготовки та захисту дисертацій 
аспірантами, докторантами та співробітниками факультету. 

 
 

3.4. Виховна робота 

Головне завдання: посилити мотивацію студентів і аспірантів до 
навчання та виконання наукової роботи. 
1) Посилити співпрацю з органами студентського самоврядування факультету, 

залучати їх до обговорення питань, що стосуються розвитку факультету. 
2) Посилити мотивацію студентів і аспірантів до навчання, дозволяючи 

виконувати їм свої курсові та кваліфікаційні роботи в умовах реального 
працевлаштування за фахом, задіяти відповідних роботодавців в освітньому 
процесі, за можливості залучати студентів/аспірантів до наукової роботи з 
оплатою праці. За можливості допомагати працевлаштуванню студентів і 
випускників за фахом в Україні та за кордоном. 

 

3.5. Підготовка кадрів 

Головне завдання: зберегти існуючий кадровий потенціал з одночасним 
залученням молодих фахівців. 
1) Сприяти підвищенню кваліфікації викладачів і науковців. 
2) Активно залучати молодих фахівців, у тому числі аспірантів, до 

навчального процесу, наукової роботи з оплатою праці. 
3) Знайти і реалізувати способи підвищення результативності аспірантури та 

докторантури. 
 

3.6. Набір на факультет і профорієнтаційна робота 

Головне завдання: збільшення обсягів набору на факультет з 
одночасним підвищенням якості набору. 
1) Розробити комплексний план заходів щодо профорієнтаційної роботи 

факультету. Активізувати роботу щодо набору студентів і аспірантів на 
факультет, зробити цю роботу безперервною. 
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2) Запровадити нові форми і способи мотивації абітурієнтів, їх батьків, 
вчителів, представників управлінь освіти різного рівня (відео з дослідами, 
відеоконференції, профорієнтація в соцмережах, навчальні web-сайти для 
вчителів і учнів, заохочення учнів і вчителів, конкурси талантів, 
безпрограшна лотерея тощо). 

3) Розширювати роботу з талановитою молоддю у профільних ліцеях і школах 
і на олімпіадах різного рівня. 

4) Підтримувати ефективний зв’язок з випускниками факультету для 
поширення інформації про факультет. 

5) Залучати студентів молодших курсів і школярів до виконання наукових 
досліджень на факультеті. 

 

3.7. Міжнародне співробітництво 

Головні завдання: зробити освітню програму з подвійним 
дипломуванням; забезпечити на належному рівні академічну мобільність 
студентів; виграти декілька закордонних грантів відповідно до 
пріоритетних напрямів наукової роботи факультету. 
1) Забезпечити на належному рівні академічну мобільність студентів так, щоб 

її підтримка не вимагала додаткових зусиль від колективу факультету. 
2) Виграти декілька закордонних грантів відповідно до пріоритетних напрямів 

наукової роботи факультету. Брати активну участь в роботі міжнародної 
освітянської та наукової спільноти. 

3) Необхідно створити на факультеті принаймні 1 освітню програму з 
можливістю подвійного дипломування, активізувати роботу по створенню 
та реалізації англомовних освітніх програм. 

4) Активізувати пошук нових закордонних партнерів і співпрацю з існуючими 
з метою залучення додаткових коштів на факультет, глибше розвивати 
освітні і наукові зв’язки. 

 

3.8. Розвиток матеріально-технічної бази факультету 

1) Підтримувати та оновлювати існуюче науково-технічне обладнання, 
зокрема за рахунок як базового фінансування, так і коштів договірних НДР і 
закордонних грантів, пожертвувань від фахових підприємств і фірм, 
випускників факультету, вітчизняних і міжнародних громадських 
організацій. 

2) Ініціювати розгляд питання про підтримку матеріально-технічної бази 
природничих і технічних спеціальностей у провідних університетах 
України на державному рівні. 

3) Обладнати основні лекційні аудиторії спецобладнанням (проектори та ін.). 
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3.9. Розвиток інформаційних ресурсів факультету 

1) Розглянути шляхи вдосконалення web-сайту факультету та кафедр. 
Забезпечити своєчасне належне наповнення цих web-сайтів. 

2) Активізувати роботу по представленню факультету в соцмережах. 
3) Розглянути можливість підвищення іміджу факультету за рахунок його 

рекламування в засобах масової інформації. 
 


