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Основна мета даного документа – відобразити погляди на поточний стан 

факультету й запропонувати план розвитку факультету. Програма складається 

із трьох частин. Перша описує концепцію розвитку факультету в загальному 

виді й, по суті, є коротким викладом програми. Друга частина – це аналіз 

теперішнього стану, а третя частина являє собою план дій і опис підходів до 

реалізації плану розвитку. 

Підготовлена програма базується на досвіді роботи у НТУ «ХПІ» 

протягом понад 25 років, а також на посаді заступника декана факультету з 

виховної роботи на протязі 15 років та на посаді декана факультету КІТ з 

лютого 2018 року. 

 

1. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ КІТ 

1.1. Основна теза. Успішне функціонування будь-якого колективу 

неможливе без якісного керування, яке, у свою чергу, має на увазі: аналіз 

поточного стану й зовнішніх факторів; виявлення можливостей впливу на 

ситуацію й забезпечення ефективного використання наявних ресурсів для  

відкриття можливостей при виконанні конкретних проектів, гідного життя в 

цілому. Більше того, керівники високої кваліфікації самі здатні генерувати 

тенденції, у рамках яких відкриваються додаткові можливості для реалізації 

запланованих проектів. 

Запропоноване означає наступне. Навіть найбільш кваліфікований 

фахівець не може ефективно працювати в умовах низької якості керування. 

Система керування має працювати так, щоб, з одного боку, потенціал кожного 

міг розкритися найповніше, а з іншого боку, система повинна стимулювати 

кожного відповідально відноситися до своїх обов'язків. Кожний співробітник 

повинен почувати себе комфортно як професіонал своєї справи, бути 

впевненим у своїй соціальній захищеності й мотивований до сумлінної праці. 

Ми всі повинні відчувати себе єдиною командою, щоб гасло «Кращий та 

найбільший у НТУ «ХПІ» - факультет КІТ!» відповідав реальному стану речей 

і визнавався людьми за межами нашого факультету. 

1.2. Основне завдання. Насамперед, необхідно вибудувати стратегічну 

лінію розвитку факультету в цілому, як мінімум на кілька років вперед. 

Принципово вирішити це питання можна лише всім колективом при 

цілеспрямованій координації зусиль. Вирішення цього питання дозволить, по-

перше, згуртувати колектив, усунути причини внутрішньої напруженості й 

конфліктів, а по-друге, дасть можливість відійти від практики нескінченного 

«латання дірок» і стресового реагування на зовнішні проблеми. 

Саме вирішення основного питання надає ясну структуру тактичних 

цілей і методів їх досягнення, дозволить усвідомлено будувати навчальний 

процес та розвивати перспективні напрямки наукових досліджень. 



1.3. Факультет у складі НТУ»ХПІ» - основні цілі. 

Формування стратегії й програми розвитку факультету КІТ неможливо 

без розуміння цілей і завдань, які існують перед університетом й факультетом 

КІТ, як його структурним підрозділом. Слід підкреслити, що НТУ «ХПІ» має 

статус національного університету, що накладає додаткову відповідальність 

на трудовий колектив. 

Університет в цілому й факультет зокрема - це заклад вищої освіти, 

основними завданнями якого в порядку важливості є: 

1. Випуск кваліфікованих і затребуваних ринком праці професіоналів, 

здатних забезпечити інноваційний шлях розвитку держави. 

2. З урахуванням статусу національного, підготовка кадрів вищої 

кваліфікації для всієї системи вищої освіти і науки країни (мова йде про 

кандидатів і докторів наук). 

3. Проведення сучасних наукових досліджень прикладного характеру та 

впровадження перспективних наукових розробок. 

Разом з тим, сучасний університет - це унікальне явище культури в будь-

якій регіональній цивілізації. Саме тому він справедливо розглядається 

вищими представниками виконавчої влади як інструмент внутрішньої, 

зовнішньої й глобальної політики, що приводить до постановки ще одного 

важливого завдання: 

4. Необхідність нарощування потенціалу міжнародного співробітництва, 

створення спільних освітніх програми із провідними світовими 

навчальними центрами, розширення можливості міжнародних обмінів  

викладачами та студентами. 

В якості базової пропозиції по формуванню стратегії розвитку 

факультету КІТ пропонується зосередитися на розв'язку визначених вище 

основних завдань та підпорядкував цій стратегії наявні ресурси й план 

матеріально-технічного розвитку факультету. 

Лише успіхи в роботі даним напрямом є підставою, що відкриває 

можливості й дає моральне право трудовому колективу на забезпечення 

гідного рівня праці. 

У основу цієї програми закладені два ключових поняття: 

«спадкоємність» і «зміни». «Спадкоємність» – взяти найкраще з надбаного, з 

досвіду, зі знань, зберегти його та передати далі. «Зміни» -  позитивного росту 

не буде без аналізу становища, без пропонування вирішення поточних та 

довгострокових задач, без впровадження інноваційного та передового досвіду, 

без внутрішньої та зовнішньої мотивації стати кращими.



 

2. АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ  

2.1 Внутрішні проблеми 

 Відсутність стратегічної лінії розвитку факультету в цілому, про що було 

сказано в пункті 1.2. 

 Відсутність продуманої й прозорої системи генерації, прийняття, реалізації 

й адміністрування управлінських рішень з приводу ключових питаннях 

життя факультету. Це одна з головних причин внутрішніх конфліктів та 

напруженості.  

 У якості найбільш помітного прикладу - це фактична відсутність 

середньострокового планування: підготовки та забезпечення навчального 

процесу; розробки перспективних курсів і програм навчання; модернізації 

технічної бази тощо. 

 Як наслідок: апатія серед досить великої частини викладачів, пошук роботи 

за сумісництвом на стороні, зниження мотивації якісного викладання, 

робота з великим перенавантаженнями. 

 Усе перераховане при відсутності стратегічних цілей розвитку суттєво 

впливає на якість навчального процесу, а в результаті негативно 

позначається на зовнішньому іміджі факультету, знижує мотивацію до 

навчання в студентів й участі у суспільному житті університету. 

2.2. Зовнішні проблеми 

 Збільшення зовнішнього документообігу, виконання незапланованих 

заходів щодо різних питань суспільного життя. Із цим постійно 

зустрічаються заступники декана, співробітники деканату, керівництво й 

співробітники кафедр. 

 Зміна закону про освіту вимагає реорганізації навчального процесу. 

 «Демографічний спад» - зменшення кількості абітурієнтів і, як наслідок, 

посилення конкурентної боротьби між закладами вищої освіти за 

зменшений контингент учнів. 

 Зниження якості підготовки випускників середньої школи. 

2.3. Основні ресурси, які є для стабільного на протязі поколінь 

функціонування факультету й гарантованого досягнення поставлених цілей на 

кожному етапі його існування: 

 людські (викладачі, навчально-допоміжний персонал, випускники 

факультету); 

 матеріальні (аудиторний фонд і його оснащення); 

 фінансові (бюджетні й позабюджетні засоби). 

2.4. Головні засади діяльності: 

 повага до особистості студента, викладача, працівника факультету, в першу 

чергу за рахунок значності та якості професійної підготовки та 

використання сучасних технологій; 

 підвищення якості освітнього процесу відповідно до міжнародних 

стандартів фахових компетенцій і кваліфікацій; 

 нарощування інтелектуального потенціалу факультету шляхом реалізації 

перспективного плану захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів 



 

доктора філософії та доктора наук; 

 покращення матеріально-технічної бази факультету за рахунок коштів 

державного фінансування та коштів за виконання інноваційних, 

інвестиційних, грантових навчальних та наукових проектів; 

 чітке розмежування повноважень і відповідальності посадових осіб і 

підрозділів; 

 дотримання академічної свободи, етики, доброчесності, самостійності і 

незалежності суб‘єктів освітнього процесу в межах чинного законодавства; 

 прозорість, дисциплінованість, обґрунтованість, послідовність у поєднанні 

з особистою та колективною відповідальністю щодо прийняття рішень. 

Дотримання цих засад стане передумовою належного ефективного і 

динамічного реагування колективу факультету на виклики та ризики нашого 

часу. 

 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Для досягнення поставлених вище загальних цілей і подолання 

поточних проблем необхідно планомірно вирішувати завдання за 

напрямками. Перш ніж їх сформулювати, потрібно описати образ ідеального 

випускника факультету, оскільки саме він повинен визначати всі наші спільні 

дії. 

Пропозиція: 

Наш випускник - це професіонал в галузі комп‘ютерної інженерії, 

автоматизації, вимірювальних та телекомунікаційних систем, кібербезпеки 

(див. список компетенцій з державного стандарту), що приймає участь в 

реалізації наукових, дослідно-конструкторських проектів і представленні 

результатів на відповідних конференціях, має реальну можливість стажування 

за кордоном, володіє іноземною мовою. Крім того, це особистість, яка має 

високі моральні стандарти, загальнокультурний рівень розвитку, широкий 

світогляд, підтримує європейські цінності та має чітко сформульовану та 

обґрунтовану громадянську позицію. Саме цей набір якостей дозволяє людині 

вирішувати важливі завдання в будь-якій області діяльності та як наслідок, 

бути щасливим і успішним у житті. 

Стратегічна задача - підготовка професійних висококваліфікованих 

фахівців та застосування можливостей КІТ-факультету для більш активного 

використання кафедрами можливостей програмно-комп‘ютерному напрямку. 

Запропонований розвиток має забезпечить зростання іміджу університету та 

факультету в усіх сферах діяльності: освітній, науковій, економічній, 

суспільній та інших.   
 

Основні завдання: 

 підготовка фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, через 

налагоджування тісної взаємодії з роботодавцями провідних ІТ-компаній 

України та світу; постійний пошук, розвиток і вдосконалення баз 

реальних практик, баз стажування, а також системи професійної 



 

підготовки; 

 постійне вдосконалення освітньої діяльності, що передбачає 

реструктуризацію спеціальностей і спеціалізацій, а також відкриття 

нових; впровадження системи управління якістю освітніх послуг 

факультету; розвиток системи підготовки здобувачів вищої освіти на 

всьому факультеті: бакалавр, магістр, доктор філософії; 

 апробація результатів науково-дослідницької діяльності студентів, 

аспірантів, докторантів та викладачів, проведення на базі факультету 

різного рівня форумів, конференцій, семінарів; участь у держбюджетних, 

господарчих, міжнародних проектах з метою залучення коштів для 

забезпечення потреб розвитку факультету: 

 зміцнення кадрового потенціалу факультету та підготовка фахівців 

відповідно до потреб факультету в умовах сучасного ринку освіти; 

використання можливостей підвищення кваліфікації в українських та 

закордонних академічних установах та організаціях; 

 вдосконалення системи профорієнтації на факультеті за допомогою 

використання усіх форм комунікаційної взаємодії: агітаційні виступи, дні 

відкритих дверей, факультетський портал, мобільний зв'язок, соціальні 

мережі, залучення до студентських виховних і культурно-масових заходів 

з метою збільшення контингенту студентів за всіма освітніми рівнями, 

формами та підставами навчання; 

 всебічний розвиток напрямку інформаційних та комп'ютерних технологій 

та їх застосування в навчальному процесі, дослідженнях, а також в 

розв'язку актуальних прикладних завдань у різних областях людської 

діяльності. 

 

З урахування цього отримуємо. 

 

3.1 Освітній процес 

Головна задача: Обсяг випуску ≥ Обсяг прийому (бюджет + контракт) 

1. Розроблення освітніх програм, навчальних планів спеціальностей 

факультету відповідно до Державних освітніх стандартів, розвиток і 

вдосконалення системи багаторівневого навчання. 

2. Систематичне оновлення навчальних та робочих програм спеціальностей 

факультету з урахуванням їх відповідності сучасним реаліям науки і 

практики: 

 Проведення занять разом з провідними фахівцями підприємств, які 

зацікавлені у наших майбутніх випускниках (3-4 курси); 

 Залучення студентів до обговорення навчальних і організаційних 

проблем на факультеті та вдосконалення змісту навчальних програм; 

 Видання підручників, навчальних і методичних посібників (паперових та 

електронних), постійне покращення якості освіти з усіх навчальних 

дисциплін; 

 Планується забезпечення самостійної роботи студентів відеолекціями та 



 

іншими мультимедійними матеріалами. 

3. Стимулювання активності при навчанні: 

 Удосконалення форм і методів контролю відвідування занять, поточної 

успішності, екзаменаційних сесій; 

 Вимога до викладачів щодо заповнення журналів групп, своєчасне 

виставлення оцінок та повернення відомостей – під постійним контролем 

деканату, та прийняття адміністративних заходів к порушникам. 

 На прикінці кожного семестру проводиться переведення бюджетних 

студентів при не своєчасній здачі сесії на контракт та переведення кращих 

контрактників на бюджет. За останній семестр – 25 переведених студентів 

згідно рейтингу. 

4. Забезпечення постійно діючих контактів з роботодавцями, в т.ч. 

проведення регулярних зустрічей з роботодавцями та підприємцями на 

рівні факультету, кафедр, студентського самоврядування заради 

покращення якості навчання та реального працевлаштування. 

 Організація науково-дослідних проектів на рівні курсових та 

магістерських робіт;  

 Впровадження в освітній процес об’єднаної комп’ютерної бази тем та 

напрямків магістерських робіт на замовлення підприємств з можливістю 

вибору студентами місця та теми; 

 Встановлення договорів з провідними компаніями (NIX Solution, EPAM 

Systems,  ZFORT. на стадії узгодження – GlobalLogic, Харківоблгаз) для 

організації стажування та проходження практики студентами факультету 

з можливостю подальшого працевлаштування. 

5. В якості найближчої перспективи: 

 Розширення ліцензійного обсягу окремих спеціальностей факультету; 

 Запропоновано певні передумови роботи з відділом кібербезпеки 

компанії Vodafone Україна для організації дуальної освіти студентів 

факультету; 

 Планується забезпечити отримання подвійних дипломів із навчальними 

закладами Європи для студентів факультету. 

 

3.2. Методична робота 

Головна задача: проведення факультетських заходів по створенню 

повного методичного забезпечення, зокрема електронного, усіх дисциплін, що 

викладаються на факультеті. 

 Завершено створення методичної комісії факультету, у найближчий час 

розробити положення про методичну роботу на факультеті й надати 

комісії повноважень для  перевірки відповідної документації; 

 Організувати методичну допомогу молодим викладачам з боку 

досвідчених професорів і доцентів; 

 Підтримувати видання методичних вказівок і підручників, у тому числі 

електронних та орієнтованих на дистанційні консультації, а також для 

дисциплін, що викладаються іноземними мовами. 



 

 

3.3. Наукова та інноваційна робота 

Головна задача: розробка концепції стимулювання співробітників 

факультету до заняття науковою та інноваційною діяльністю та впровадження 

її життя. 

1. Підвищення якісного складу факультету: 

 Сприяння розвитку контактів із провідними науковими центрами, у тому 

числі міжнародними. Головним пріоритетом вважати інноваційні 

напрямки наукової діяльності. Забезпечити підтримку існуючих наукових 

лабораторій факультету й сприяти виникненню нових у якості 

інструмента впровадження перспективних наукових розробок; 

 Робота щодо підвищення кваліфікації та наукового статусу працівників 

факультету (відкриття аспірантури та докторантури за новими 

спеціальностями, ініціювання створення спеціалізованих вчених рад для 

проведення разового захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії тощо). Підвищення відповідальності кафедр за 

виконання плану набору в аспірантуру та процес навчання; 

 Залучення науково-педагогічних працівників та студентів факультету до 

участі у програмах академічної мобільності та міжнародного стажування 

у іноземних вищих навчальних закладах (програми подвійних дипломів, 

Erasmus, DAAD тощо); 

 Організація науково-практичних семінарів за основними напрямками 

діяльності факультету. Головні цілі: обмін науковою інформацією; 

апробація нових результатів. Як наслідок, мотивування молоді до 

наукових досліджень, захистів дисертацій. 

2. Поширення результатів наукової діяльності: 

 Створення умов для підвищення ефективності наукової роботи 

(публікації монографій, наукових праць у фахових виданнях, у виданнях 

з індексами у наукометричних базах даних). Заохочення періодичних 

публікацій співробітників факультету у виданнях, що входять у 

міжнародні наукометричні бази даних та у фахових виданнях;  

 Забезпечення організаційної підтримки наукових видань. Залучення до 

рецензування статей представників академічної науки й провідних вишів 

України. Домагатися включення цих видань до наукометричних баз; 

 Продовження традиції проведення наукових конференцій факультету: 

«Проблеми інформатики та моделювання», наукової конференції 

аспірантів і студентів тощо. 

3. Розвиток творчого потенціалу: 

 Просування оригінальних науково-педагогічних розробок вчених 

факультету на ринках потенційних споживачів, включаючи рекламу й 

публікацію монографій і підручників; 

 Забезпечення всебічної інформаційної й адміністративної підтримки для 

збільшення обсягів фінансування наукової роботи за рахунок участі у 

запитах міжнародних фондів і проектів тощо, а також брати активну 



 

участь у конкурсах на отримання вітчизняних та міжнародних грантів 

усіх рівнів; 

 Створення ініціативних груп для написання міжнародних прикладних, 

наукових та освітніх проектів, а також розвиток міжнародного 

співробітництва шляхом залучення викладачів і співробітників до різних 

програм, індивідуальних проектів, стажування та наукові відрядження. 

 Залучення аспірантів та магістрів (в т.ч. з оплатою їх праці) до реалізації 

науково-дослідних проектів кафедр.  

 Стимулювання студентів до участі у науковій праці. Підтримка й 

розвиток студентського наукового суспільства. Забезпечення всебічної 

підтримки студентської наукової ініціативи;  

 Підготовка команд студентів до участі в олімпіадах різного рівня з 

спеціальних дисциплін з напрямків комп‘ютерної інженерії, 

кібербезпеки, автоматизації та приладобудування, телекомунікацій тощо. 

 

3.4. Підготовка професорсько-викладацького складу  

Головна задача: Збереження і розвиток кадрового потенціалу 

факультету. 

 Підвищення професійної кваліфікації викладацького складу факультету у 

провідних ІТ-установах України (NIX Solution, EPAM Systems,  ZFORT, 

GlobalLogic).  

 Підвищення вимог щодо викладання дисциплін спеціальностей і 

постійного оновлення робочих планів і програм у відповідності до 

сучасних тенденцій. 

 Залучення до викладацького складу кафедри кращих випускників 

аспірантури. Забезпечення підготовки наукових кадрів через аспірантуру 

і докторантуру. Підвищування кваліфікації професорсько-викладацького 

складу кафедр факультету на рівні не менше 75% з науковими званнями 

та вченими ступенями. 

 Цілеспрямована робота зі створення кадрового резерву для всіх напрямків 

діяльності. 

 Підвищення рівня володінні іноземними мовами професорсько-

викладацького складу, що дозволить у повному обсязі та перед будь-якою 

аудиторією викладати дисципліни спеціальностей. 

 

3.5. Виховна робота 

Головна задача: Реалізація Концепції національного виховання дітей і 

молоді з активною життєвою позицією.  

 Вдосконалення співпраці з органами студентського самоврядування та 

студентського профспілкового бюро у плануванні та проведенні 

виховних заходів, круглих столів, організації студентського дозвілля, 

спортивних і культурно-масових заходів.  

 Сприяння участі студентів та викладачів у соціально-орієнтованих 

проектах, волонтерській роботі тощо. 



 

 Проведення опитувань серед студентів для встановлення і подальшого 

вирішення проблем організації навчального процессу, проживання в 

гуртожитку, задоволення соціально-культурних потреб. 

 Профорієнтаційна робота й допомога в працевлаштуванні випускників. У 

якості механізмів реалізації цього напрямку пропонується створити 

асоціацію випускників факультету КІТ й налагодити контакти з 

потенційними роботодавцями. Зберегти традицію проведення Ярмарки 

вакансій і доповнити її інформаційним ресурсом на сайті факультету. 

 Організація всебічної підтримки молодих співробітників, які беруть 

активну участь у навчальному, науковому й громадському житті 

факультету. 

 Розвиток інституту кураторства на факультеті (з матеріальним 

заохоченням кращих кураторів академічних груп або потоків).  

 

3.5. Профорієнтаційна робота 

Головна задача: 

 Кількість рекомендацій = Максимальний обсяг 

 Обсяг прийому оригіналів (бюджет) = Кількість рекомендацій 

 Збільшення кількості контрактного контингенту студентів 

1. Стратегічні задачі: 

 Продовжити і розвивати політику, спрямовану на збільшення обсягів 

прийому, кількості бюджетних місць та контингенту на контрактну 

форму навчання (у цьому році факультет набрав найбільшу кількість 

вступників у НТУ «ХПІ»). 

 Активна рекламна політика, участь у профорієнтаційних заходах для 

абітурієнтів, Днях Відкритих Дверей НТУ «ХПІ». 

 Підвищення якості проведення профорієнтаційних заходів факультету, 

спрямованих на роботу з абітурієнтами. Розвиток і розширення контактів 

із закладами середньої та середньої спеціальної освіти. 

 Організація наукового керівництва школярів у підготовці їх до участі в 

шкільних олімпіадах та конференціях. 

 Методична допомога зацікавленим учителям математики й інформатики 

закладів середньої освіти. 

2. Проведення профорієнтаційної роботи (бакалаврат) на факультеті: 

 Призначення на громадських засадах заступника декана з 

профорієнтаційної роботи для координації дій факультету та його 

представників на кафедрах. 

 Протягом року щотижневе відвідування різних шкіл, коледжів, 

технікумів Харкова та області та проведення зустрічей з випускниками та 

їх батьками (декан, заступники, представники кафедр, студенти). З 

особистого досвіду, ефективність - 2-3 абітурієнта зі школи. Деякі школи 

працюють лише з одним ЗВО і не допускають інших.  

 Проробити питання про заключення договорів із школами і коледжами на 

проведення робіт професійних практикумів у лабораторіях факультету та 



 

створення «літньої школи» для учнів 10-го класу, «зимової школи» для 

11-го класу в напрямку подальшої їх агітації на спеціальності факультету. 

 Організація взаємодії на основі особистого зв‘язку з профільними 

технікумами/коледжами для агітації випускників до вступу на другий 

курс та перший скорочений. 

 Підтримувати роботу «Елітарної школи», школи «IT-Kids» та інших, як 

постачальників абітурієнтів в НТУ «ХПІ» та факультет КІТ. 

 Створення факультетської групи «Амбасадор КІТ» з випускників і 

студентів, які готові підтримувати зв‘зок з закладами середньої освіти, у 

яких вони навчались, для профорієнтації школярів. Розробка 

інформаційних паперових матеріалів для розповсюдження в інших містах 

України (студентів з гуртожитку при відвідуванні батьків). 

 Розробка та впровадження технологій використання соціальних мереж 

для поширення агітації (кафедри), розробка програмного засобу 

автоматизованої розсилки електронних листів. Задіяти представників 

групи «Амбасадор КІТ» для побудови каналів для консультацій 

вступників з питань прийому до університету та факультету. 

 Вдосконалення Інтернет-ресурсів факультету (сайтів, сторінок в 

соцмережах) для більш ефективного інформування та привабливості 

(аспіранти, студенти). 

 Цілеспрямований пошук найбільш талановитих випускників шкіл і 

стимулювання їх до вступу на факультет. 

 Створення зовнішньої привабливості базового корпусу факультету 

(Вечірній корпус): розробка наглядної ідентифікації факультету. 

3. Проведення профорієнтаційної роботи (магістратура) на факультеті: 

 Проведення у 7-му та 8-му семестрі агітаційну роботу щодо необхідності 

продовження навчання та залучання випускників-бакалаврів факультету 

до вступу до магістратур.и  

 Проведення у соціальних мережах заходів для визначення привабливості 

магістратури на факультеті як напрямку подальшої виробничої 

діяльності, особисто для студентів наукового спрямування (наприклад 

студентів ХНУ). 

 

3.6. Міжнародна діяльність 

Головна задача: Розвиток міжнародних зв‘язків на всіх рівнях 

освітнього процесу. 

1. Навчання: 

 Розробка навчальних програм для викладання англійською мовою. 

 Поширення викладання фахових дисциплін англійською мовою. 

 Розробка спільних освітніх програм з іноземними університетами - 

партнерами університету, в тому числі програм подвійного диплому. 

 Підготовка методичних вказівок і посібників, орієнтованих на іноземців. 

 Створення системи заохочення співробітників факультету, які беруть 

участь у роботі з іноземними студентами. 



 

2. Залучення іноземних студентів до вступу на факультет: 

 Активна робота з контактерами, підготовка агітаційних матеріалів про 

навчання і потенційну наступну діяльність. 

 Збільшення кількості іноземних вступників для можливості отримання на 

факультеті окремого заступника декана з  роботи з іноземними 

студентами (виконано у цьому місяці). 

 Побудова відповідного привабливого іміджу факультету і кафедр. 

3. Пропозиції міжнародного співробітництва: 

 Розширення можливостей закордонних наукових стажувань для 

викладачів факультету. Забезпечення інтересів факультету з цього 

питання на університетському рівні. 

 Розширення й розвиток контактів із закордонними вишами з питання 

підготовки студентів і аспірантів (наукові стажування, спільне наукове 

керівництво, узгодження принципів взаємозаліку дисциплін при навчанні 

протягом семестру і більше). 

 

3.6. Розвиток матеріально-технічної й інформаційної бази 

факультету 

Головна задача: Побудова привабливого іміджу факультету КІТ. 

 Запропонувати університету поетапну програму створення якісних ознак, 

конкретних заходів, тощо для визначення факультету та інформації про 

його можливості, якості і т.і. Визначитися з джерелами фінансування . 

 Розробити стратегію придбання й модернізації комп'ютерної й 

організаційної техніки, а також ліцензійного програмного забезпечення. 

 Підтримати на належному рівні матеріальну базу учбових і лабораторних 

приміщень, оптимізувати використання кафедрами площ, придбання 

учбового обладнання, ліцензованого програмного забезпечення за 

рахунок бюджетних та позабюджетних коштів. 

 Забезпечити наповнення навчальних лабораторій сучасними зразками 

техніки (комп‘ютерні системи, робототехнічні комплекси, системи 

управленні та контролю і т.і.). 

 Розробка механізмів економічної діяльності факультету та поглиблення 

співпраці з компаніями на предмет грантів для покращення матеріально-

технічного забезпечення навчального процесу та наукової діяльності.  

 Цілеспрямовано розбудовувати інформатизацію факультетських 

структур: кафедр та деканату, враховуючи стандарти інформаційних 

систем, які прийняті у університеті. 

 Посилити всебічну підтримку розроблювачів сайту факультету. 

Забезпечити його ефективний супровід. Створити повноцінний 

інформаційний портал. 


