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П О Л О Ж Е Н Н Я  

ПРО ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК 

ІНСТИТУТУ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В.Н. КАРАЗІНА 

РОЗДІЛІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Факультет комп'ютерних наук (далі - факультет) є навчально-науковим 

підрозділом Інституту високих технологій Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. Факультет створений наказом Міністерства 

освіти і науки України № 527 від 18.07.2001 р. відповідно з рішенням Вченої ради 

університету від 22.06.2001 р. (протокол №8). 

Скорочена назва факультету - ФКН. 

Факультет має власну круглу печатку зі своєю назвою. 

1.2. Факультет комп'ютерних наук створено з метою концентрації зусиль по 

підготовці фахівців в галузі комп'ютерних та інформаційних технологій та більш 

повного використання потенціалу навчальних і наукових підрозділів при 

проведенні наукових досліджень та реалізації розробок в сфері комп'ютерних та 

інформаційних технологій, пов'язаних з наукоємним виробництвом. 

1.3. Діяльність факультету регламентується чинним законодавством України, 

Статутом Університету, Положенням про Інститут високих технологій та цим 

Положенням. 

1.4. Факультет має право на прийняття рішень у межах своєї компетенції, визначеної 

цим Положенням. 

1.5. Основними напрямами діяльності факультету є: 
 

• підготовка фахівців для потреб України в галузях комп'ютерних та 

інформаційних технологій, пов'язаних з атомно-ядерною фізикою, фізикою 

плазми, радіаційним матеріалознавством, наукоємними технологіями та 

виробництвами на їх основі, керуванням складними інформаційними 

системами, тощо; 

• організація, проведення та координація комплексних наукових досліджень та 

розробок в сфері комп'ютерних та інформаційних технологій: 

• формування стратегії подальшого розвитку нових напрямів комп'ютерної 

підготовки фахівців в Університеті та її методичне забезпечення; 

• розробка стратегії впливу комп'ютерних наук на інші галузі науки та освіти; 

• створення та розгортання системи дистанційного навчання з використанням 

сучасних інформаційних технологій; 

• підготовка кадрів вищої кваліфікації з інформаційних систем для наукоємних 

фізичних технологій, ядерної та альтернативної енергетики: 

• організація міжнародного співробітництва як в галузі підготовки фахівців, так і 

в проведенні комплексних наукових досліджень; 

• культурно-освітня, методична, виховна, видавнича, фінансово-господарська 

робота; 
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• створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки студентів 
та науково-методичної, науково-дослідної роботи викладачів. 

РОЗДІЛ 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФАКУЛЬТЕТУ 

2.1. Факультет відповідно до основних напрямів діяльності має право: 

• готувати фахівців за держзамовленням та на договірній основі із зацікавленими 

підприємствами, установами усіх форм власності, фізичними особами; 

• вносити пропозиції щодо змісту освіти з урахуванням вимог державних 

стандартів та освітньо-професійних програм, встановлених для вищих 

навчальних закладів відповідного рівня акредитації; 

• розробляти та запроваджувати власні програми наукової діяльності; 

• в межах встановленого фінансування вносити пропозиції ректору щодо своєї 

структури, штату науково-педагогічних і інших категорій працівників; 

• вести фінансово-господарську діяльність у будь-яких не заборонених 

законодавством видах та організаційних формах. 

Факультет має інші права, що не суперечать чинному законодавству. 

2.2. Факультет несе відповідальність: 

• за дотримання у своїй діяльності вимог законів та інших нормативно-правових 

актів України, Статуту Університету, Положення про Інститут високих 

технологій та цього Положення; 

• за дотримання державних стандартів освіти; 

• за забезпечення безпечних умов проведення освітньої, наукової та виробничої 

діяльності на факультеті; 

• за дотримання договірних зобов'язань, які покладені на факультет, з іншими 

суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, у тому 

числі за міжнародними угодами; 

• за дотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна; 

• за соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, наукової та 

виробничої діяльності в межах своїх повноважень. 

РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА 

3.1. Основними структурними підрозділами факультету є кафедри, лабораторії. 

Структурні підрозділи факультету створюються, реорганізуються і ліквідуються 

відповідно до Статуту університету. 

3.2. Керівництво факультетом здійснює декан, якого обирає і рекомендує ректору 

Вчена рада факультету з числа науково-педагогічних працівників факультету, які 

мають вчене звання доцента, професора і науковий ступінь. 

Висувати кандидатури на посаду декана факультету мають право Вчена рада 

Інституту високих технологій, загальні збори кафедр та наукових підрозділів 

факультету. Науково-педагогічні працівники факультету мають право на висування 

своєї кандидатури на посаду декана факультету. Ректор призначає декана строком 

на 7 років. • Декан безпосередньо підпорядковується директору Інституту високих 

технологій. Декан має заступників з навчально-методичної роботи, з виховної 

роботи, з 



наукової роботи . Заступники декана призначаються ректором за пропозицією 
Вченої ради факультету 

3.3. Для розгляду основних питань діяльності факультету створюється Вчена рада 
факультету, порядок формування і функції якої визначається статутом 
університету. 

3.4. Факультет є навчально-науковим підрозділом Інституту високих технологій, що 
здійснює підготовку студентів, аспірантів та докторантів із споріднених 

спеціальностей. Його діяльність регламентується чинним законодавством 
України, Статутом університету, Положенням про Інститут високих технологій та 
цим Положенням. 

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

4.1. Метою навчального процесу на факультеті є підготовка фахівців відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до стандартів вищої освіти. 

4.2. Факультет може забезпечувати навчання за такими формами, як денна (очна), 

вечірня, заочна , дистанційна, екстернат у галузі комп'ютерних та інформаційних 

технологій. 

4.3. Навчальний процес здійснюють навчальні підрозділи: кафедри, навчально-

наукові комплекси. 

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

5.1. Наукова діяльність факультету є невід'ємною складовою освітньої діяльності та 

організується, здійснюється і фінансується згідно з вимогами законів України 

"Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", 

Положення про державний вищий навчальний заклад та інших нормативно-

правових актів. 

5.2. Основними завданнями і напрямками наукової діяльності на факультеті є: 
 

• розвиток фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень з 

приоритетних напрямів науки і розробка комп'ютерних та інформаційних 

технологій в галузі ядерної фізики, фізики плазми, радіаційного 

матеріалознавства, нанотехнологій, альтернативної енергетики, біофізики, 

медичної фізики; 

• забезпечення інтеграції навчального процесу, науки та виробництва; 

• реалізація безперервного циклу науково-технічної діяльності - від 

фундаментальних досліджень до впровадження науково-технічних розробок у 

практику; 

• розвиток науково-технічної творчості студентів тощо. 

5.3. Основними структурними підрозділами, які здійснюють наукову та науково- 

виробничу діяльність на факультеті, є: 

• кафедри, 

• інші наукові структурні підрозділи. 

5.4. Наукові дослідження на факультеті проводяться за тематичними планами, 

затвердженими Вченою радою факультету, а також за планами робіт, які здобуті 

на конкурсній основі науковими колективами або окремими науковцями згідно з 

національними, державними, регіональними, міжнародними, міжгалузевими та 
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іншими програмами, проектами, угодами, контрактами, що відповідають чинному 
законодавству. 

5.5. Факультет забезпечує розвиток наукових досліджень, зокрема, шляхом 
організації плідної взаємодіґнаукових підрозділів. 

5.6. Факультет забезпечує зв'язок наукових досліджень з навчальним процесом, 
всіляко сприяє впровадженню нових наукових досягнень у навчальний процес 
(нові спецкурси, курсові та дипломні роботи тощо). 

РОЗДІЛ 6. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ 

Факультет сприяє розвитку міжнародного науково-технічного, навчального та 

іншого співробітництва, підтриманню ділових зв'язків із зарубіжними навчальними 

закладами, науковими установами, організаціями, фірмами тощо за умов, що це 

співробітництво та зв'язки сприяють розвитку факультету, для чого: 

6.1. Організує науково—технічне співробітництво. 

6.2. Готує фахівців для зарубіжних країн (спільно з іншими спеціалізованими 

підрозділами інституту та університету) згідно з чинним законодавством. 

6.3. Науково-педагогічні, наукові працівники, аспіранти та студенти беруть участь у 

виконанні прямих угод університету з навчальними закладами та іншими 

організаціями зарубіжних країн. 

6.4. Приймає вчених з навчальних закладів зарубіжних країн для читання лекцій та 

проведення наукових досліджень. 

6.5. Здійснює виконання інших міжнародних заходів в межах визначених 

університетом повноважень. 

Положення розглянуто на засіданні Вченої ради університету (протокол №11 від "27" 

жовтня 2006 р.) 
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