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         ЗАТВЕРДЖЕНО 
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П О Л О Ж Е Н Н Я  

П Р О  Ф А К У Л Ь Т Е Т  К О М П ’ Ю Т Е Р Н И Х  Н А У К  

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

 Факультет Комп’ютерних наук (надалі Факультет) є основним організаційним і 

навчально-науковим структурним підрозділом Харківського національного університету 

радіоелектроніки, що об’єднує відповідні кафедри і лабораторії.  

Факультет створюється рішенням Вченої ради ХНУРЕ за умови, якщо до його складу входить 

не менше, ніж три кафедри, і на ньому навчається не менше, ніж 200 здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання (ст.33 Закону України «Про Вищу освіту»). 

Діяльність факультету здійснюється відповідно до законодавства України, Статуту 

університету та цього Положення. Факультет має свою печатку, штамп та емблему. 

Факультет створюється для організації навчально-виховного процесу підготовки 

фахівців за ступенем «Бакалавр», освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та ступенем 

«Магістр». 

ДОКТРИНА РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ 

 

 Мета діяльності факультету полягає у створенні умов для розвитку особистості і 

творчої самореалізації кожного студента, аспіранта, докторанта, науково-педагогічного, 

педагогічного працівника, наукового співробітника, та інших працівників, здатних ефективно 

працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної 

культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, 

демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової 

спільноти. 

Пріоритетними напрямами діяльності факультету є: 

- постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-

виховного процесу; 

- запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій; 

- особистісна орієнтація освіти; 

- інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового освітніх просторів; 

- забезпечення високої якості вищої освіти та професійної мобільності випускників на 

ринку праці шляхом інтеграції факультету, наукових установ та підприємств, 

запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання; 

- додержання засад демократичності, прозорості та гласності у реформуванні 

контингенту студентів, у тому числі шляхом створення умов для забезпечення 

навчання відповідно до потреб особистості та ринку праці; 

- забезпечення умов для науково-педагогічної та наукової діяльності науково-

педагогічних працівників, умов для навчання студентів, а також соціального захисту 

учасників навчально-виховного процесу. 
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ЗАВДАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ 

 

Основними завданнями факультету є: 

1)  організація навчальної роботи за ліцензованими напрямами та спеціальностями; 

2)  організація та проведення культурно-виховної роботи серед студентів; 

3) організація та участь у підготовці і затвердженні в установленому порядку навчально-

методичних комплексів відповідних спеціальностей, спеціалізацій та дисциплін; 

4) аналіз поточної та підсумкової успішності студентів за відповідними напрямами, 

спеціальностями та спеціалізаціями; 

5)  участь у формуванні показників державного замовлення на підготовку фахівців 

відповідної спеціальності (напряму); 

6) участь у ліцензуванні, атестації та акредитації відповідних напрямів і спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка фахівців; 

7)  організація державної атестації студентів; 

8) організація семінарів і конференцій з питань науково-методичного забезпечення 

навчального процесу; 

9)   розробка та внесення пропозицій щодо підготовки аспірантів і докторантів; 

10) організація навчальних та виробничих практик студентів, їх стажування в науково-

дослідних, проектно-конструкторських установах та на виробництві, у тому числі і за 

кордоном; 

11) участь у роботі приймальної комісії університету; 

12)  участь у працевлаштуванні випускників, аналіз відповідності змісту освіти потребам 

роботодавців; 

13) участь в організації перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників. 

Спеціальності, за якими ведеться підготовка фахівців вищої освіти на факультеті: 

121 - Інженерія програмного забезпечення; 

122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології; 

186 – Видавництво та поліграфія. 

6.050101- напрям «Комп’ютернi науки»: 

 –    Iнформацiйнi управляючі системи та технології (8.05010101; 7.05010101); 

– Iнформацiйнi технології проектування (8.05010102; 7.05010102); 

– Управління проектами (8.18010013) 

 –    Системне проектування (8.05010103); 

 –   Системи штучного інтелекту (8.05010104; 7.05010104). 

6.051501- напрям «Видавничо-поліграфічна справа»: 

 –   Технологія друкованих видань (8.05150101; 7.05150101); 

–   Технології електронних мультимедійних видань(8.05150102); 

–  Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 

(8.05150103; 7. 05150103). 

6.050103 – напрям «Програмна інженерія»: 

 –  Інженерія програмного забезпечення (8.05010302; 7.05010302); 

 –  Програмне забезпечення систем (8.05010301). 

  

Факультет об’єднує кафедри, а також наукові, навчально-наукові лабораторії 

факультету (кафедр). До складу факультету входять наступні кафедри: 

  –  Інформаційних управляючих систем (ІУС); 

 –  Програмної інженері (ПІ); 

 –  Системотехніки (СТ); 

  –  Штучного інтелекту (ШІ); 

  –  Медіа систем і технологій (МСТ). 
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КЕРІВНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТОМ 

 

Керівництво факультетом здійснює декан.  Декан факультету обирається вченою радою 

університету строком на п’ять років з урахуванням пропозицій факультету. Ректор 

університету укладає з деканом факультету контракт. Ректор університету призначає декана 

факультету строком на п’ять років. Декан факультету здійснює свої повноваження на 

постійній основі. Декан факультету може бути звільнений з посади ректором університету за 

поданням Вченої ради Харківського національного університету радіоелектроніки або органу 

громадського самоврядування факультету з підстав, визначених законодавством про працю, за 

порушення статуту ХНУРЕ, умов контракту. Одна й та ж особа не може бути деканом 

факультету більше, ніж на два строки (ст.43 Закону України «Про Вищу освіту»).  

Декан факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. 

Декан видає розпорядження, що стосуються діяльності факультету. Розпорядження декана є 

обов’язковими для виконання всіма працівниками факультету і можуть бути скасовані 

ректором. Ректор відміняє розпорядження декана, які суперечать закону, статутові 

Харківського національного університету радіоелектроніки чи завдають шкоди інтересам 

вищого навчального закладу. 

 Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету ХНУРЕ. Вчену раду 

факультету очолює її голова - декан факультету. До складу вченої ради факультету входять за 

посадами заступники декана, завідувачі кафедр, керівники органів студентського 

самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-

педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, виборні 

представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на 

постійній основі, відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу. При 

цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-

педагогічні працівники факультету та 10 відсотків  - студенти, які навчаються на факультеті. 

 Виборні представники обираються органом громадського самоврядування факультету 

за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють. 

 До компетенції вченої ради факультету належать: 

- визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету; 

- обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших 

викладачів, доцентів, декана; 

- ухвалення навчальних програм та навчальних планів; 

- вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті; 

- ухвалення звіту декана факультету. 

Рішення вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженнями декана факультету. 

Рішення вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою університету. 

На факультеті комп’ютерних наук створюється і діє методична комісія, яку очолює один 

із заступників декана. Методична комісія проводить попередній розгляд та експертизу 

навчально-методичні матеріалів, які подаються від кафедр факультету на затвердження.   

Органом громадського самоврядування факультету є збори (конференція) трудового 

колективу факультету. Порядок скликання органу громадського самоврядування факультету 

та його роботи визначається Статутом університету. 

В органі громадського самоврядування факультету повинні бути представлені всі групи 

працівників факультету. Не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) 

виборного органу повинні становити науково-педагогічні працівники факультету. 

Орган громадського самоврядування факультету скликається не рідше ніж один раз на 

рік. 

Орган громадського самоврядування факультету: 

- дає оцінку діяльності керівника факультету; 

- затверджує річний звіт про діяльність факультету; 

- вносить пропозиції ректору про відкликання з посади керівника факультету; 
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- обирає виборних представників до вченої ради факультету; 

- обирає кандидатури до вищого колегіального органу громадського самоврядування 

університету; 

- обирає кандидатури до Вченої ради університету. 

Відповідно до ст.40 Закону України «Про вищу освіту» на факультеті комп’ютерних 

наук діє орган студентського самоврядування – студентський сенат факультету.  
 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Для забезпечення навчально-виховного процесу на факультету функціонує деканат, до 

складу якого входять заступники декана з навчально-методичної роботи, заступник декана з 

наукової роботи, заступник декана з організаційно-виховної роботи, диспетчери деканату. 

Деканат забезпечує: підготовку матеріалів та наказів для зарахування, поновлення, 

переведення та відрахування студентів, наказів про призначення стипендії студентам; 

організацію та контроль проведення занять за розкладом; контроль виконання наказів та 

розпоряджень ректора та проректора, розпоряджень декана; ведення обліків успішності, 

ведення журналів академічної успішності груп, електронного журналу та інших обліків; 

складання звітів з успішності та контингенту студентів; видачу, зберігання та облік дипломів; 

видачу та облік додатків до дипломів; видачу студентських квитків та залікових книжок; 

оформлення актів на списання справ, документів, бланків суворої звітності; підготовку 

статистичних матеріалів для ректорату, НМУ, деканату; виконання інших поточних завдань з 

забезпечення ефективної діяльності факультету. 

Навчально-виховний процес забезпечує можливість:  

- здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-

природничій і технічній сферах; 

- інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що 

сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості; 

- переходу до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, що сприятиме істотному 

зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості та 

суспільства. 

Навчальний процес здійснюється у таких формах: 

- навчальні заняття; 

- самостійна робота; 

- практична підготовка; 

- контрольні заходи. 

Основними видами навчальних занять є: 

- лекція; 

- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

- консультація. 

Особи, які навчаються, можуть бути відраховані з вищого навчального закладу: 

- за власним бажанням; 

- за невиконання навчального плану; 

- за порушення умов контракту; 

- в інших випадках, передбачених законодавством України. 

Особи, які навчаються в університеті, можуть переривати навчання у зв’язку із 

обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, 

призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням 

чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які 

перервали навчання у вищих навчальних закладах, надається академічна відпустка. 

Поновлення на навчання осіб, які відраховані з університету, здійснюється під час 

канікул. 

Особи, які навчаються в університеті, можуть бути переведені з: 
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- одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу; 

- одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань; 

- однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки. 

Основною метою виховання є набуття молодим поколінням соціального досвіду, 

успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури 

міжнаціональних взаємин, формування в молоді, незалежно від національної приналежності, 

рис громадянина України, духовності, художньо-естетичної, правової, екологічної, 

валеологічної, гендерної культури. 

 

НАУКОВА И НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Поєднання освіти і науки є умовою модернізації системи освіти, головним чинником її 

дальшого розвитку, що забезпечується: 

- фундаменталізацією освіти, інтенсифікацією наукових досліджень 

- розвитком освіти на основі новітніх наукових і технологічних досягнень; 

- інноваційною освітньою діяльністю запровадженням цільових програм, що сприяють 

інтеграції освіти і науки. 

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності 

факультету і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в 

системі вищої освіти. 

Наукова і науково-технічна діяльність факультету забезпечується через: 

- органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності; 

- спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на створення і 

впровадження нових конкурентоздатних зразків техніки та технологій; 

- розробку стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників з урахуванням 

сучасних досягнень науки і техніки; 

- розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами і 

організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для розв’язання складних наукових 

проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок; 

- безпосередню участь учасників навчально-виховного процесу в науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських роботах, що проводяться на факультеті; 

- планування проведення і виконання науково-педагогічними працівниками наукових 

досліджень у межах основного робочого часу; 

- залучення до навчально-виховного процесу провідних учених і науковців, працівників 

вищих навчальних закладів та інших наукових установ і організацій; 

- організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, 

конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт 

учасників навчально-виховного процесу. 

Основними формами підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої 

кваліфікації є аспірантура і докторантура. 

 

«Положення про факультет комп’ютерних наук» схвалено вченою радою факультету 

комп’ютерних наук 29 червня 2016 року, протокол № 11. 

 

 

 


