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 Головною метою розвитку є подальше зміцнення позицій факультету, як об’єкту 

освітньо-наукової діяльності в структурі класичного університету, збереження та 

примноження традицій високоякісної освіти та конкурентоспроможних науково-

технічних розробок в галузі IT-технологій. 

 Кадрова робота:  

 постійно працювати над плануванням кадрового резерву професорсько-

викладацького та інженерно-технічного складу факультету  і кафедр з метою повного 

виконання ліцензійних умов підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти за всіма спеціальностями факультету; 

 планувати та контролювати підготовку здобувачів вченого ступеню PhD – 

третього рівня вищої освіти та докторів наук; 

 сприяти створенню на факультеті та продовженню повноважень Спеціалізованих 

вчених рад для розгляду та проведення захисту кандидатських і докторських 

дисертацій; 

 створити на факультеті постійно діючи науково-дослідні та дослідно-

конструкторські підрозділи (лабораторії) спільно з провідними вітчизняними та 

закордонними компаніями.  

Робота з набору студентів:  

 здійснювати маркетинг потреб ринку вакансій IT-галузі з метою обґрунтування 

відкриття на факультеті нових спеціальностей і спеціалізацій підготовки студентів 

першого та другого рівнів освіти; 

 планувати та здійснювати агітаційно-інформаційні заходи з потенційними 

абітурієнтами в навчальних закладах регіону та в стінах університету; 

 підтримувати високий рівень та своєчасне оновлення сайтів факультету та кафедр 

щодо умов навчання на факультеті; 

 організовувати якісну та оперативну роботу приймальної комісії факультету. 

Навчальна робота: 

 забезпечити відповідність всіх елементів навчального процесу вимогам Закону 

про вищу освіту та положення про організацію навчального процесу університету; 

 організовувати та контролювати своєчасну розробку та оновлення навчально-

методичної документації кафедр та деканату; 

 забезпечувати високий рівень дисципліни організації навчального процесу та 

виконання календарних планів проведення аудиторних занять, навчальних практик, 

курсового та дипломного проектування; 

 забезпечити участь викладачів та студентів факультету в реалізації програм 

міжнародного співробітництва з провідними світовими університетами; 

  здійснювати організацію та проведення робот щодо недопущення випадків 

академічного плагіату в дисертаційних та дипломних роботах здобувачів факультету. 

Науково-дослідницька робота: 

  організувати постійну регулярну участь науковців факультету в виконанні 

науково-дослідницьких робот з бюджетним та позабюджетним фінансуванням; 



 зміцнювати зв’язки з провідними науковими установами в галузі наукових 

інтересів факультету, організовувати виконання спільних наукових розробок; 

 здійснювати заходи щодо пропаганди досягнень та наукових розробок факультету 

на світовому ринку науково-технічної продукції; 

 сприяти та стимулювати роботу студентського наукового товариства; 

 забезпечити значення показника ефективності наукової роботи факультету по 

значенню відношення кількості залучених позабюджетних коштів до кількості 

бюджетних – не менш ніж 0,5; 

 здійснювати персональне наукове керівництво виконанням не менш ніж двох 

науково-дослідницьких робот на рік, у тому числі за позабюджетні кошти. 

Розвиток матеріальної бази: 

 продовжувати роботу по оснащенню комп’ютерних класів факультету сучасними 

засобами та роботу по оновленню існуючих компонент; 

 продовжити ремонт основних приміщень розташування факультету; 

 забезпечити обладнання аудиторій мультимедійними інтерактивними засобами; 

 організувати за рахунок коштів НДР, що виконуються на факультеті, придбання 

сучасного науково-дослідницького обладнання та обчислювальної техніки для наукової 

роботи професорсько-викладацького складу та аспірантів; 

 продовжити роботу благоустрою приміщень для самостійної роботи та 

відпочинку студентів. 


